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ABSTRAK 

 

HIPNOTIS DALAM PERSPEKTIF HADITS 

(Studi Hadits Sihir Dalam Shahih Bukhari) 

 

Oleh: 

SUSI SUMISIH 

 

Hadits, menurut kualitasnya dibagi menjadi tiga yaitu hadits shahih, hasan, 

dan dla‟if. Untuk menghukumi suatu hadits berkualitas shahih, hasan, atau dla‟if, 

tentulah perlu penelitian lebih lanjut. Langkah pertama meneliti hadits yakni 

dengan jalan takhrij, untuk mengetahui siapa saja (mukharij) yang membukukan 

suatu hadits. Kedua, melakukan penelitian para rawi yang menyampaikan redaksi 

hadits hingga sampai kepada Rasulullah saw, adakah perawi yang lemah atau 

cacat ataupun tsiqah. Ketiga melakukan i‟tibar, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui adanya syahid dan mutabi suatu hadits hingga diketahui kualitas 

shahih, hasan atau dla‟ifnya. 

Problem akademik dalam skripsi ini adalah keingintahuan peneliti untuk 

mengkaji ulang masalah hipnotis atau sihir pada mata kuliah Tahqiq Hadits II. 

Adapun permasalahan yang akan dicari jawabannya yakni bagaimana pengertian 

hipnotis dikaji dari perspektif hadits. Hal ini, peneliti memfokuskan kajian hadits 

pada Shahih Al-Bukhari. Peneliti mengupas dari sisi keshahihan sanad dan 

matannya serta bagaimana praktik hipnotis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas sanad dan matan 

hadits tentang hipnotis dalam perspektif hadits Al-Bukhari dan mengetahui 

praktik hipnotisnya. Masalah ini diselesaikan dengan penelitian kepustakaan 

(Library Research), sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini 

diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian diperoleh 

dari Kitab Shahih Bukhari dan Al-Maktabah Al-Syamilah. Sedangkan sumber 

sekundernya diperoleh dari buku-buku referensi lain yang menunjang penelitian 

ini. Setelah data terkumpul, skripsi ini dianalisis menggunakan analisa kualitatif 

dan metode penarikan kesimpulan deduktif. 

Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan penelitian sanad pada bab 

Fadl al-Fatihah al-Kitab berstatus dla‟if, bab Wa man yatawakkal „ala Allah, 

Ruqyah al-„Ain 5379, Ruqyah al-„Ain 5380 berstatus shahih Berdasarkan kempat 

matan hadits yang diteliti, peneliti menemukan kesesuaian dengan ayat Al-Qur‟an, 

tidak bertentangan dengan akal sehat, dan hadits yang lebih shahih. Praktik 

hipnotispun tak kalah penting untuk dibahas. Hipnotis seperti yang terjadi pada 

Rasulullah saw. pada saat itu, gendam, guna-guna, dan sihir mata tajam. Praktik 

hipnotis ini dilarang oleh Islam. Rasulullah saw. memerintahkan kepada umatnya 

untuk melakukan ruqyah dengan kalam-kalam Allah, melarang menggunakan 

jampi-jampi, meruqyah diri dari tatapan matan jahat, dan menghilangkan bekas 

sihir dengan ruqyah syar‟iyyah. 



 



 



 

MOTTO 

 

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. sh-Sharh : 5-6). 1 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 2014 

 

Mengenai transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/Tahun 1987, sebagai 

berikut: 

1. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 N ن Zh ظ Dz ذ A ا

 W و  a„ ع R ر B ب

 H ه Gh غ Z ز T ت

  ء F ف S س Ts ث

 Y ي Q ق Sy ش J ج

   K ك Sh ص Ha ح

   L ل Dl ض Kh خ

   M م Th ط D د

 

2. Vokal 

Vokal  

Pendek 
Contoh Vokal Panjang Contoh 

Vokal 

Rangkap 

 A ا جدل Â ي... سار  ai 

 I ي سبل Î و... قيل  au 

 U و ذكر Û يجور   

3. Ta‟ marbuthah 



 

Ta‟ marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kashrah, dan 

dhammah, transliterasinya ada /t/. Sedangkan ta‟ marbuthah yang mati 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, janatu al-na‟im. 

4. Syaddah dan Kata Sandang. 

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: 

nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada 

kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.
2
 

 

                                                 
2
 M. Sidi Ritaudin, Muhammad Iqbal, Sudarman, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 

Mahasiswa, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), h. 20-21. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam judul ini, peneliti 

akan menguraikan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Adapun judul 

Skripsi ini adalah “PENYEMBUHAN HIPNOTIS MELALUI RUQYAH 

DALAM PERSPEKTIF HADITS (Studi Hadits Shahih Bukhari). 

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka 

dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut: 

Penyembuhan secara bahasa yakni proses atau cara pemulihan.
3
 

Hipnotis secara bahasa adalah tindakan yang menyebabkan hipnosis.
4
 

Secara istilah hipnotis merupakan kondisi dimana seseorang merasa rileks, 

tenang, fokus, dan berada di bawah pengaruh sugesti.
5
 

Melalui dalam kamus bahasa adalah menempuh atau melewati.
6
 

Ruqyah adalah kumpulan dari ayat-ayat al-Qur‟an, ta‟awwudz 

(permintaan perlindungan) dan doa-doa dari Nabi Saw yang dibaca oleh 

seorang muslim untuk diri sendiri, anak-anak atau keluargamya dalam 

rangka mengobati berbagai penyakit, baik penyakit jiwa maupun penyakit 

                                                 
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV, Gramedia 

Pustaka Utama,  Jakarta, 1990,  h 1028 

4
 Ibid,  h. 501. 

5
 Obee Delapan Setengah, Hipnosis Go Untuk Hidup Lebih Baik, (Jakarta: Bintang Wahyu, 

2016), h.2 

6
 Op Cit, h. 629 



 

yang ditimbulkan oleh pandangan mata jahat manusia dan jin, dan bisa juga 

mengobati kesurupan setan, sihir atau penyakit fisik lainnya.
7
 

Perspektif adalah sudut pandang, pandangan.
8
 

Hadits menurut bahasa artinya “yang baru dari segala sesuatu
9
 atau (jadid) 

baru, kabar, berita atau cerita”
10

.  

Menurut Ibnu Manzhur, sebagaimana yang telah dikutip oleh Agus Solahudin 

dalam Ulumul Hadits,  hadits secara bahasa berarti al-jadid (yang baru) lawan dari 

al-qadim (yang lama), dan al-khabar yang berarti kabar atau berita.
11

 Sedangkan 

hadits menurut istilah yaitu segala sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad 

Saw baik sebelum atau sesudah diutus menjadi rasul.
12

 

Sedikit biografi Imam Bukhari nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah 

Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ja‟fi Al-

Bukahri. Dilahirkan di negeri Bukhara hari Jum‟at 13 Syawal 194 H, dan 

meninggal dunia pada malam Idul Fitri, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari, 

sebelum berusia 10 tahun dia telah pernah menghafal hadits dan belajar kepada 

beberapa orang guru dalam ilmu fiqih dan hadits.
13

 

                                                 
7
 Abdullah bin Abdul Aziz Al-„Aidaan, Ruqyah Syar‟iyyah Terapi Penyakit Jasmani dan 

Rohani, (Solo: Pustaka At-Tibyan, 2015), Cet. IX, h. 29 
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 Ibid. h.1062. 
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Adapun yang dimaksud studi analis adalah studi artinya penyelidikkan.
14

 

Sedangkan analisis adalah sifat uraian, pengertian atau kupasan
15

. Dengan 

demikian studi analisis adalah penyelidikkan yang dilakukan dengan menguraikan 

dan mengupas secara kritis dan cermat untuk mencari pengertian sebenarnya.  

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu studi 

tentang Hipnotis sebagai pola penulisan hadits yang ditinjau dari hadits shahih 

bukhari. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Peneliti memilih judul tersebut, tentunya mempunyai alasan-alasan mengapa 

penulis mengambil atau memilihnya. 

Adapun alasan-alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Hadits, merupakan dasar ajaran Islam dan salah satu pokok syari‟at yakni 

sebagai pedoman hidup umat Islam selain al-Qur‟an. Oleh karena itu nilai 

sebuah hadits menjadi sangat urgen untuk melihat apakah suatu hadits 

tersebut dapat dijadikan pedoman bagi pengamalan syari‟at Islam atau 

tidak.  

2. Ingin mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dengan hipnotis dan hadits 

mengenai hipnotis sangat menarik untuk dikaji. 

3. Adanya faktor pendukung untuk mengadakan penelitian dalam masalah 

tersebut dan juga sesuai dengan ilmu pengetahuan yang penulis tekuni. 

                                                 
14

 Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 

1994), h. 728. 

15
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C. Latar Belakang Masalah 

Hadits merupakan satu sumber hukum Islam di samping Al-Qur‟an. 

Istilah lain yang juga digunakan yaitu as-Sunnah.
16

 Sebagai umat Islam kita 

perlu perhatian atasnya untuk menjaga, mempelajari, dan mengamalkannya 

dengan baik dan benar. Hal tersebut perlu kita lakukan karena beberapa hal. 

Pertama Allah SWT melalui Al-Qur‟an sebagai sumber awal hukum Islam 

dan telah memerintahkan kepada kita untuk mentaati apa-apa yang Nabi dan 

Rasul perintahkan kepada kita yang mana beliau adalah sebagai sumber 

hukum yang selanjutnyaapayang disandarkan atasnya di sebut as-Sunnah. 

Sebagian kecil dari ayat-ayat Al-qur‟an itu adalah sebagai berikut: 

1. QS. Al-Hasyr : 7 

                              

      

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang 

dilarang bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al- Hasyr : 7)
17

 

 

2. QS.  An-Nisa : 59 

               … 

                                                 
16

 Lihat  Manna Al-Qatthan, Mabahis Fi Ulum Al-Hadits, Mifdhol Abdurrahman, Pengantar 

StudiAl-Qur‟an, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, ,2005), h. 30. 

17
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Diponegoro, Jakarta, 2000), h. 436 



 

 “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(nya),...” (QS. An-Nisa : 59)
18

 

 

3. QS. Al-Nisa : 80 

                         

 

 “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati 

Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami 

tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” 

 

Mengingat betapa pentingnya peranan hadits dalam kehidupan Umat 

islam, maka penjagaan serta penelitian terhadap hadits perlu terus 

dilakukan. Masalah utama dalam penulisan ini adalah apakah hipnotis dapat 

dijadikan pengobatan yang disebut hipnoterapi dalam islam. Masalah ini 

berangkat dari mata kuliah Takhrij dan Tahqiq Hadits II, yang membahas 

tentang hadits sihir di dalam hadits Shahih Bukhari, sehingga penulis 

terinspirasi untuk mengkaji. 

Dari pencarian yang penulis lakukan melalui Maktabah Asy-Syamilah, 

dan Kitab Shahih Bukhari, hadits yang membahas tentang sihir yaitu :  

1. Riwayat Ibnu Majah 

                                                 
18

 Ibid h. 69 



 

ثَ َنا ُوَىْيٌب َعْن َأِِب َواِقٍد  ثَ َنا أَبُو ِىَشاٍم اْلَمْخُزوِمىُّ َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدَّ َحدَّ

َعْن َأِِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْْحَِن َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو 

 19اْسَ ِ يُيوا بِاللَِّو  َِ نَّ اْلَ ْ َ َح ٌّق » وسلم
 

“Telah berkata pada kami Muhammad bin basyar, telah berkata pada 

kami Abu Hisyam al- Makhzumiy, telah berkata pada kami Wahaib dari 

Abu Waqid dari abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah, telah berkata 

bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “Berlindunglah kalian kepada 

Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Penyakit sihir „Ain itu benar 

adanya.” 

 

2. Riwayat Ibnu Hibban 

أخربنا ُممد بن إسحاق الثقفي حدثنا ُممد بن عبد الرحيم صاعقة حدثنا أْحد 

عن ابن عباس : بن إسحاق احلضرمي حدثنا وىيب عن ابن طاووس عن أبيو 

ال   ح  ولوكان شيء ساب  :  قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم: قال

 20القدر لسبق و ال   وإذا اس غسل م  اغسلوا

 
“Telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Ishaq al-Tsaqafiy , 

telah berkata pada kami Muhammad bin Abdurrahman Sha‟iqah, telah 

berkata kepada kami Ahmad bin Ishaq al-Hadramiy. Telah berkata pada 
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 Muhammad Bin Hibban Bin Ahmad Bin Hibban Bin Muadz Bin Ma‟bad At-Tamimi 

Abu Hatim Ad-Darimi, Al-Maktabah Al-Syamilah, Kitab كتاب الرقى والتمائم, Juz 13, h. 473 



 

kami Wahaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya : Dari Ibnu Abbas  telah 

berkata, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda, “Penyakit „Ain (Sihir 

mata pendengki) itu benar adanya, andaikan ada sesuatu yang dapat 

mendahului takdir, maka „Ain akan mendahuluinya dan apabila kalian 

diminta untuk mandi, maka  mandilah.” 

 

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal 

ثَ َنا َأِِب َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ِعيَسى َعْن أَُميََّة ْبِن ِىْنِد ْبِن َسْهِل ْبِن  ثَ َنا وَِكيٌع َحدَّ َحدَّ

ُحنَ ْيٍف َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعاِمٍر قَاَل اْنطََلَ  َعاِمُر ْبُن رَبِيَ َة َوَسْهُل ْبُن ُحنَ ْيٍف 

 َاْنطََلَقا  َ ْلَ ِمَساِن اْْلَْمَر قَاَل  َ َوَضَع َعاِمٌر ُجبًَّة َكاَنْت َعَلْيِو ِمْن   ُرِ َداِن اْلُغْسَل قَالَ 

ُصوٍف  َ َنظَْرُت إِلَْيِو َ َأَصْبُ ُو ِبَ ْيِِن  َ نَ َزَل اْلَماَء  َ ْغَ ِسُل قَاَل َ َسِمْ ُت لَُو ِِف اْلَماِء 

صلى اهلل عليو وسلم َ َأْخبَ ْر ُُو  قَ ْرقَ َ ًة َ أَ َ ْيُ ُو  َ َناَا ْ ُ ُو َث َثاً  َ َلْم  ُِْبِِن َ أَ َ ْيُت النَِّ َّ 

َ َضَرَب َصْدرَُه  قَاَل َ َ اَء َ ِْشى َ َخاَا اْلَماَء َكَأ ىِّن أَْنظُُر ِإَ  بَ َياِا َساقَ ْيِو قَالَ 

قَاَل  َ َقاَم  َ َقاَل َرُسوُل . «اللَُّهمَّ أَْذِىْب َعْنُو َحرََّىا َوبَ ْرَاَىا َوَوَصبَ َها »بَِيِدِه ُُثَّ قَاَل 

ِإَذا رََأى َأَحدُُكْم ِمْن َأِخيِو َأْو ِمْن نَ ْفِسِو َأْو ِمْن َمالِِو َما »اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم 

 21 ُ ْ ِ ُبُو  َ ْليُبَ رىِّنْكُو  َِ نَّ اْلَ ْ َ َح ٌّق 

 
“Telah menceritakan kepada kami Waki‟ telah menceritakan kepada kami 

Bapakku dari abdullah bin „Isa dari Umayyah bin Hind bin Sahl bin 

Hunaif dari Abdullah bin „Amir berkata; „Amir bin Rabi‟ah dan Sahl bin 
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Hunaif berangkat hendak mandi. Keduanya berangkat mencari tempat 

sembunyi . „Amir meletakan jubahnya yang dipakai yang terbuat dari wol. 

Lalu saya melihat dengan mata kepalaku sendiri, lalu dia menurunkan air 

dan dia mandi. Saya mendengar pada air tersebut suara lalu saya 

mendatanginya dan saya memanggilnya tiga kali, namin dia („Amir 

Radiyallahu Anhu) tidak menjawabku. Lalu saya mendatangi Nabi 

Shallallahu‟alaihiwasallam dan saya meberitahu mengenai hal itu. 

(Abdullah bin „Amir Radiyallahu‟anhu) berkata; lalu dia datang dengan 

berjalan lalu menceburkan ke dalam air sampai saya bisa melihat warna 

putih pada kedua betisnya. Lalu dia memukul dadanya dengan tangannya 

lalu berkata; Ya Allah hilangkanlah panasnya, dinginnya dan skaitnya. 

Lalu dia berdiri dan Rasulullah Shallallahu‟alaihiwasallam bersabda: 

“Jika salah seorang melihat dari saudaranya, dirinya atau dari hartanya, 

hal yang menyenangkannya maka mintalah agar memperoleh keberkahan, 

sesungguhnya „ain (sorotan mata jahat karena kedengkian) benar-benar 

ada.  

 

4. Riwayat Al-Bukhari 

ثَ َنا ِىَشاٌم َعْن ُُمَمٍَّد َعْن َمْ َبٍد َعْن َأِِب  ثَ َنا َوْىٌب َحدَّ َثِِن ُُمَمَُّد ْبُن اْلُمثَ ِنَّ َحدَّ َحدَّ

َسِ يٍد اْْلُْدرِىىِّن قَاَل ُكنَّا ِِف َمِسرٍي لََنا  َ نَ زَْلَنا َ َ اَءْت َجارِ ٌَة  َ َقاَلْت ِإنَّ َسيىِّنَد احلَْىىِّن 

َسِليٌم ، َوِإنَّ نَ َفرَنَا ُغيٌَّب  َ َهْل ِمْنُكْم رَاٍق  َ َقاَم َمَ َها َرُجٌل َما ُكنَّا نَْأبُ ُنُو بِرُقْ َيٍة  َ َرقَاُه 

 َ بَ رَأَ َ َأَمَر لَُو بَِث َِثَ  َشاًة َوَسَقانَا لَبَ ًنا  َ َلمَّا َرَجَع قُ ْلَنا لَُو َأُكْنَت ُُتِْسُن رُقْ َيًة َأْو ُكْنَت 

َأْو َنْسَأَل - قُ ْلَنا الَ ُُتِْدثُوا َشْيًئا َحَّتَّ نَْأِ َى .  َ ْرِقى قَاَل الَ َما َرقَ ْيُت ِإالَّ بِأُمىِّن اْلِكَ اِب 



 

النَِّ َّ صلى اهلل عليو وسلم  َ َلمَّا َقِدْمَنا اْلَمِد َنَة ذََكْرنَاُه لِلنَِّ ىِّن صلى اهلل عليو وسلم 

 22َما َكاَن  ُْدرِ ِو أَن ََّها رُقْ َيٌة اْقِسُموا َواْضرِبُوا ِ  ِبَسْهمَ» َ َقاَل 

 
“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mtsanna telah 

menceritakan kepada kami Hisyam dai Muhammad dari Ma‟bad dai Abu 

Sa‟id al Khudri ia berkata; Dalam perjalanan yang kami lakukan, kami 

singgah di suatu tempat, lalu datanglah seorang wanita dan berkata. “ 

Sesungguhnya ada seorang kepala kampungs sakit, sementara orang-

orang kami sedang tiada. Apakah salah seorang dari kalian ada yang bisa 

meruqyah? Maka berdirilah seorang laki-laki yang kami sendiri tidak 

tahu bahwa ia bisa meruqyah. Ia beranjak bersama wanita itu, lalu 

meruqyah, dan ternyata yang diruqyah sembuh. Kemudian sang kepala 

kampung memerintahkan agar laki-laki itu diberi tiga puluh ekor 

kambing, dan kami pun diberinya minuman susu. Setelah pulang, kami 

bertanya padanya, “Apakah kamu memang seorang yang pandai 

meruqyah? Ia menjawab. “Tidak, dan tidaklah aku meruqyahnya, kecuali 

dengan Ummul Kitab. “Kami katakan, “janganlah kalian berbuat ap-apa, 

hingga kita sampai kepada Nabi shallallahu „alaihi wasallam dan 

bertanya pada beliau.” Ketika kami sampai di Madinah, kami pun 

menuturkan hal itu pada Nabi shallallahu „alaihi wasallam, dan beliau 

bersabda :“ Lalu siapa yang memberitahukannya, bahwa itu adalah 

ruqyah. Bagikanlah kambing itu, dan aku juga diberi bagian.” Abu 

Ma‟mar berkata; Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits telah 

menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Sirin telah menceritakan kepadaku Ma‟bad bin Sirin dan 

Sa‟id al-Khudri dengan Hadits ini. 
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5. Riwayat Al-Bukhari 

ثَ َنا ُشْ َبُة قَاَل َسَِْ ُت ُحَصْ َ ْبَن َعْبِد  ثَ َنا َرْوُح ْبُن ُعَباَاَة َحدَّ َثِِن ِإْسَحُ  َحدَّ َحدَّ

َأنَّ َرُسوُل اهلِل : الرَّْْحَِن قَاَل ُكْنُت قَاِعًدا ِعْنَد َسِ يِد ْبِن ُجبَ رْي  َ َقاَل َعِن اْبِن َعبَّاِس 

ُ وَن أَْلًفا ِبَغرْيِ ِحَساِب ُىُم  )َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َو َسلََّم قَاَل  َ ْدُخُل اََلنََّة ِمْن أُمَِِّت َسب ْ

ْم  َ  َ وَكَُّلون  23الَِّيْ َن اَل َ ْس َ ْرقُ ْوَن َواَل  َ َ طَي َُّروَن َوَعَلى َرِّبىِِّن

 

“Telah menceritakan kepada Ishaq telah menceritakan kepada kami Rauh 

bin Ubadah  telah menceritakan kepada kami Syu‟bah, dia berkata; saya 

mendengar Hushain bin Abdurrahman dia berkata; saya berdiri 

disamping Sa‟id bin Jubair lalu dia berkata; dari Ibnu Abbas bahwasanya 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda : “ Ada tujuh puluh ribu 

orang dari umatku yang masuk syurga tanpa hisab, yaitu yang tidak 

menerima diruqyah (pengobatan dengan jampi-jampi, atau mantera), 

tidak berfirasat sial karena melihat burung dan hanya bertawakkal 

kepada Tuhan mereka.” 

 

6. Riwayat Al-Bukhari 
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ْ ُت  َثِِن َمْ َبُدْبُن َخاِلٍدقَاَل َسَِ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َكِشرٍي َأْخبَ رَنَا ُسْفَياُن قَاَل َحدَّ َحدَّ

َها قَاَلْت أََمَرِ  َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو  اٍا َعْن َعاِئَشَة َرِضَيااهللُ َعن ْ َعْبُدااهلِل ْبَن َشدَّ

 .24َوَسلََّم َأْو أََمَر َأْن ُ ْس َ ْرَقى ِمْن الَ  ِ 
 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Katsir, dari Sufyan ia 

berkata, telah menceritakan pada kami Ma‟bad bin  Khalid ia berkata”. 

Aku mendengar Abdullah bin Saddad dari Aisyah ra, ia berkata: 

“Rasulullah saw. Menyuruhku atau beliau menyuruh agar „ain diruqyah.” 

 

7. Riwayat Al-Bukhari 

ثَ َنا ُُمَمَُّد  َمْشِقىُّ َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َوْىِب ْبِن َعِطيََّة الدىِّن َثِِن ُُمَمَُّد ْبُن َخاِلٍد َحدَّ َحدَّ

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن اْلَولِيِد الزُّبَ ْيِدىُّ َأْخبَ رَنَا الزُّْىرِىُّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبَ رْيِ َعْن  ْبُن َحْرٍب َحدَّ

صلى اهلل - َأنَّ النَِّ َّ - رضى اهلل عنها - زَ ْ َنَب ابْ َنِة َأِِب َسَلَمَة َعْن أُمىِّن َسَلَمَة 

اْس َ ْرُقوا ََلَا ،  َِ نَّ ِِّبَا » رََأى ِِف بَ ْيِ َها َجارِ ًَة ِِف َوْجِهَها َسْفَ ٌة  َ َقاَل - عليو وسلم 

25  َابَ َ ُو َعْبُداهلِل ْبُن َسااٍِ َعِن الزُّبَ ْيِدىىِّن  . . النَّْظرَةَ 
 

 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Wahb bin „Athiyah ad 
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Dimasyyqi telam menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb  telah 

menceritakan kepada kami  Muhammad bin al Walid Az Zubaidi  telah 

mengabarkan kepada kami Az Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Zainab 

puteri Ummu Salamah dari Ummu Salamah radiallahu‟anha bahwa Nabi 

shalallahu „alaihi wasallam melihat budak wanita di rumahnya, ketika 

beliau melihat bekas hitam pada wajah budak wanita itu, beliau bersabda: 

“Ruqyahlah dia, karena padanya terdapat nadlrah (sisa sakit yang 

disebabkan karena sorotan mata jahat).” Hadits ini diperkuat oleh riwayat 

Abdullah bin Salim dari Az-Zubaid. 

 

Namun begitu banyak hadits mengenai sihir, maka penulis membatasi 

pembahasan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja. 

Penulis beranggapan bahwa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 

dianggap dapat mewakili kitab hadits lainnya.  

Hipnotis adalah termasuk jenis Sihir, dimana penghipnotis meminta 

bantuan jin dalam melaksanakan aksinya. Dan jin akan membantu setelah 

penghipnotis tersebut mau berbuat syirik atau kekufuran. Seseorang yang 

sakit hendaklah Ia berusaha untuk berobat atas penyakit yang dideritanya, 

dan diobati sesuai dengan obat-obatan yang diperbolehkan oleh islam 

sebagaimana yang dikenal dengan ilmu kedokteran (untuk gangguan medis), 

ilmu psikologis (untuk gangguan psikis), dan ilmu ruqyah (untuk gangguan 

sihir, jin dan sejenisnya). 

Kembali pada pembicaraan awal, bahwa tema hadits tentang hipnotis 

yang akan diteliti penulis ini adalah hadits-hadits dari Imam Al-Bukhari. 

Hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:  



 

ْ ُت  .1 َثِِن َمْ َبُدْبُن َخاِلٍدقَاَل َسَِ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َكِشرٍي َأْخبَ رَنَا ُسْفَياُن قَاَل َحدَّ َحدَّ
َها قَاَلْت أََمَرِ  َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ  اٍا َعْن َعاِئَشَة َرِضَيااهللُ َعن ْ َعْبُدااهلِل ْبَن َشدَّ

 .َعَلْيِو َوَسلََّم َأْو أََمَر َأْن ُ ْس َ ْرَقى ِمْن الَ  ِ 
ثَ َنا  .2 َمْشِقىُّ َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َوْىِب ْبِن َعِطيََّة الدىِّن َثِِن ُُمَمَُّد ْبُن َخاِلٍد َحدَّ َحدَّ

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن اْلَولِيِد الزُّبَ ْيِدىُّ َأْخبَ رَنَا الزُّْىرِىُّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن  ُُمَمَُّد ْبُن َحْرٍب َحدَّ
الزُّبَ رْيِ َعْن زَ ْ َنَب ابْ َنِة َأِِب َسَلَمَة َعْن أُمىِّن َسَلَمَة رضى اهلل عنها َأنَّ النَِّ َّ صلى 

اْس َ ْرُقوا ََلَا ، » رََأى ِِف بَ ْيِ َها َجارِ ًَة ِِف َوْجِهَها َسْفَ ٌة  َ َقالَ  اهلل عليو وسلم
َوقَاَل ُعَقْيٌل َعِن الزُْىرِىىِّن َأْخبَ َرِ  ُعْرَوُة َعِن النَِّ ىِّن َصلَّى اهللُ َعَلْيِو .  َِ نَّ ِِّبَا النَّْظرَة

 26 َابَ َ ُو َعْبُداهلِل ْبُن َسااٍِ َعِن الزُّبَ ْيِدىىِّن . َوَسلََّم 
ثَ َنا ُشْ َبُة قَاَل َسَِْ ُت ُحَصْ َ ْبَن  .3 ثَ َنا َرْوُح ْبُن ُعَباَاَة َحدَّ َثِِن ِإْسَحُ  َحدَّ َحدَّ

َأنَّ : َعْبِد الرَّْْحَِن قَاَل ُكْنُت قَاِعًدا ِعْنَد َسِ يِد ْبِن ُجبَ رْي  َ َقاَل َعِن اْبِن َعبَّاِس 
ُ وَن أَْلًفا  )َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َو َسلََّم قَاَل  َ ْدُخُل اََلنََّة ِمْن أُمَِِّت َسب ْ

ْم  َ  َ وَكَُّلون  27ِبَغرْيِ ِحَساِب ُىُم الَِّيْ َن اَل َ ْس َ ْرقُ ْوَن َواَل  َ َ طَي َُّروَن َوَعَلى َرِّبىِِّن
ثَ َنا ِىَشاٌم َعْن ُُمَمٍَّد َعْن َمْ َبٍد َعْن  .4 ثَ َنا َوْىٌب َحدَّ َثِِن ُُمَمَُّد ْبُن اْلُمثَ ِنَّ َحدَّ َحدَّ

َأِِب َسِ يٍد اْْلُْدرِىىِّن قَاَل ُكنَّا ِِف َمِسرٍي لََنا  َ نَ زَْلَنا َ َ اَءْت َجارِ ٌَة  َ َقاَلْت ِإنَّ َسيىِّنَد 
احلَْىىِّن َسِليٌم ، َوِإنَّ نَ َفرَنَا ُغيٌَّب  َ َهْل ِمْنُكْم رَاٍق  َ َقاَم َمَ َها َرُجٌل َما ُكنَّا نَْأبُ ُنُو 
بِرُقْ َيٍة  َ َرقَاُه  َ بَ رَأَ َ َأَمَر لَُو بَِث َِثَ  َشاًة َوَسَقانَا لَبَ ًنا  َ َلمَّا َرَجَع قُ ْلَنا لَُو َأُكْنَت 

قُ ْلَنا الَ ُُتِْدثُوا . ُُتِْسُن رُقْ َيًة َأْو ُكْنَت  َ ْرِقى قَاَل الَ َما َرقَ ْيُت ِإالَّ بِأُمىِّن اْلِكَ اِب 
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َأْو َنْسَأَل النَِّ َّ صلى اهلل عليو وسلم  َ َلمَّا َقِدْمَنا اْلَمِد َنَة  َشْيًئا َحَّتَّ نَْأِ ىَ 
َوَما َكاَن  ُْدرِ ِو أَن ََّها رُقْ َيٌة اْقِسُموا »ذََكْرنَاُه لِلنَِّ ىِّن صلى اهلل عليو وسلم  َ َقاَل 

ثَ َنا . َواْضرِبُوا ِ  ِبَسْهم ثَ َنا ِىثَاٌم َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اْلَواِرِث َحدَّ َوقَاَل أَبُو َمْ َمٍر َحدَّ
ثَ َنا َمْ َبُد ْبُن ِسريِ َن َعْن َأِب َسِ يٍد اْْلُْدرِيَّ ِِّبََيا  . ُُمَمَُّد ْبُن ِسريِ َن َحدَّ

 

Dari hadits tersebut, peneliti akan menganalisi hadits yang menjadi 

dasar hipnotis.  

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat menarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kualitas Hadits Tentang Penyembuhan Hipnotis melalui 

Ruqyah? 

2. Bagaimana Penyembuhan Hipnotis melalui Ruqyah dalam Islam? 

 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki tujuan yang ingin di 

capai. Begitu juga dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak di 

capai agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat. Ada pun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 



 

1. Untuk mengetahui Kualitas Hadits Tentang Penyembuhan Hipnotis 

melalui Ruqyah. 

2. Untuk mengetahui Penyembuhan Hipnotis melalui Ruqyah dalam Islam. 

 

F. Tinjauan Pustaka  

Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada karya ilmiah yang serupa 

dengan skripsi ini. Akan tetapi, karya ilmiah yang membahas tema hipnotis, 

banyak sekali ditemukan diantaranya: 

1. Septyo Dwi Putera, Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Dengan 

Cara Hipnotis (Studi Kasus Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar), 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015. Karya ini 

membahas tentang kejahatan penipuan menggunakan hipnotis, tidak sama 

sekali berkaitan dengan hadits yang membahas tentang hipnotis. 

2. Perdana Ahmad, hakikat Hipnotis Dari Sudut Pandang Islam Dan Ilmiah 

(Dijabarkan Dan Disarikan dari Berbagai Sumber Dan Pengalaman 

Penulis), Karya ini memaparkan bahwasannya hipnotis ditinjau dari 

kacamata keislaman dan keilmiahan, tidak juga membahas hadits yang 

menjelaskan hadits tentang sihir hipnotis. 

3. Miftakhul Khoiriyah,  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hipnotis Forensik 

Sebagai Metode Pembuktian Dalam Tindak Pidana, Jurusan Jinayah 

Siyasah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo 

Semarang. Karya ini membahas tentang hipnosis forensik yang di gunakan 

sebagai metode pembuktian tindak pidana dan tidak sama sekali 

menyinggung tentang hadits didalamnya. 



 

Dari ulasan beberapa buku di atas menjelaskan masalah ini secara umum. 

Tidak membahas hadits di dalamnya, ataupun aspek studi hadits. Adapun fokus 

kajian peneliti adalah menganalisis hadits hipnotis ditinjau dari studi hadits sihir 

shahih bukhari. Dengan demikian jelas, bahwa judul penelitian ini dan 

pembahasan buku-buku tersebut berbeda. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam 

melakukan penelitian ilmiah. Penelitian diartikan sebagai pemeriksaan, 

penyelidikan, atau penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan 

objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis 

untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, atau juga dapat diartikan 

sebagai pemeriksaan dengan teliti, mengusut dengancermat atau menelaah 

dengan sungguh-sungguh.
28

 Peneliti akan menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan metode dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (Library 

Research),
29

 yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai rujukan, 

literatur-literatur lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam hal ini peneliti 
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juga menelusuri kepada kitab hadits asli, buku yang terkait, atau tulisan lainnya 

yang terkait dengan Hipnotis. 

 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik. Maksud dari 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecah 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan 

menginterpretasi.
30

  

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mendapatkan informasi 

mengenai masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan 

yaitu mencari sumber-sumber yang menjadi rujukan penelitian, yaitu sebagai 

berikut: 

 

a. Sumber Data primer 

Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumber utamanya, 

dalam hal ini peneliti menggunakan Kitab Shahih Al-Bukhari dan Al-Maktabah 

Al-Syâmilah sebagai alat bantu untuk mengeluarkan hadits-hadits yang 

berhubungan dengan hipnotis. Setelah melakukan takhrij, peneliti mencari ke 

dalam kitab aslinya, Shahih Bukhari dan Al-Maktabah Al-Syâmilah sebagai alat 

bantu untuk mengeluarkan hadits-hadits yang berhubungan dengan hipnotis. 
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Hadits-hadits tentang perihal ini dikeluarkan oleh Shahih Bukhari dalam 

Shahih Bukhari kitab At-Tib, bab Ruqyah al-Ain, nomor hadits 5298 dan bab Al-

Raqaq, nomor hadits 5991 dengan lafal yang berbeda dan dikeluarkan oleh Ibnu 

Majah dalam kitab at-tib bab al-ain nomor hadits 3499, dikeluarkan oleh Ibnu  

Hibban dalam  Kitab Al-Raqi wa Al-Tama‟i dan Ahmad bin Hambal dalam bab 

„Amr bin Rabi‟ah nomor hadits 15144. 

b. Sumber Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari buku-buku atau 

literatur penunjang yang berkaitan dengan objek yang dikaji seperti buku-buku 

mengenai hipnotis seperti : Hipnosis dan Hipnoterapi karya Jack Elias, Hypno 

Leadership karya Mohammad Zazuli, Seni Hipnosis karya Roy Hunter, dan lain-

lain. Sehubungan dengan hal itu, proses penelitian sanad hadits tentang hipnotis 

digunakan beberapa langkah sebagai berikut:
31

 

a. Melakukan takhrij
32

, sebagai langkah awal dalam penelitian hadits. Dari 

kegiatan takhrij ini, seorang peneliti akan mengetahui asal-usul riwayat 

hadits, ada atau tidaknya syâhid dan mutâbi
33

 dalam sebuah sanad.
34

 

                                                 
31

 Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), cet. 

I, h. 41. 

32
 Secara etimologi, takhrij berasal dari kata kharraja, yang berarti al-zhuhur (tampak), dan 

al-buruz (jelas). Takhrij juga bisa berarti al-istinbat (mengeluarkan), al-tadrib (meneliti), dan al-

taujih (menerangkan). Secara terminologi, takhrij berarti menunjukkan tempat hadits pada 

sumber-sumber aslinya, di mana hadits tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, 

kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan. (Lihat Suryadi dan Muhammad Alfatih 

Suryadilaga, Metologi Penelitian Hadis, (Yogyakarta: TH-Press, 2009), cet. I, h. 32). 

33
 Syâhid adalah periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat Nabi, sedangkan 

mutâbi‟ adalah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. 

(lihat M. Syuhudi Ismail, Metologi Penelitian Hadis Nabi. h. 44). 



 

b. Melakukan i‟tibar, yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain hadits 

tentang Hipnotis. Apabila pada sanadnya tampak hanya terdapat seorang 

periwayat saja, dapat disertakan sanad-sanad lain untuk mengetahui 

apakah ada periwayat lain atau tidak yang meriwayatkan hadits tersebut. 

c. Untuk memperjelas i‟tibar, selanjutnya dibuat skema untuk seluruh sanad 

hadits tentang penelitian ini. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan skema, yaitu jalur seluruh sanad, nama-nama periwayat seluruh 

sanad, dan metode periwayatan yang digunakan masing-masing periwayat. 

d. Melakukan penelitian secara mendalam terkait pribadi periwayat dan 

metode periwayatannya serta menyimpulkan hasil penelitian sanad. 

e. Meneliti adanya kemungkinan syâdz (kejanggalan), yaitu hadits yang 

diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah (adil dan dlabith), namun matan atau 

sanad hadits tersebut bertentangan dengan riwayat yang lebih tsiqah, dan 

„illat yaitu hadits yang kelihatannya sudah memenuhi kriteria shahih, 

namun setelah diteliti dan dibandingkan dengan hadits lain yang semakna, 

ternyata ditemukan kejanggalan.
35

 

f. Mengungkap kandungan makna hadits. Hal ini berkaitan dengan penelitian 

matan hadits, apakah isi suatu hadits bertentangan dengan Al-Qur‟an atau 

tidak, bagaimana bahasa hadits tersebut, dan apa tujuan hadits itu ditulis.
36
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g. Meneliti matan hadits, terdapat matan yang bersifat temporal, lokal, dan 

universal yang dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual.
37

 

 

2. Analisa dan Pengambilan Kesimpulan 

Setelah semua data dikumpulkan, maka tahap berikutnya adalah 

menganalisis secara cermat agar pembahasannya dapat tersusun secara 

sistematis. Dalam analisis ini penulis menggunakan kritik intern atau naqd 

al-dakhili
38

 atau kritik terhadap matan hadits, yaitu usaha untuk menilai dari 

segi motif, objektif, dan kecermatan peneliti terhadap data yang diperoleh. 

Sedangkan dalam melakukan takhrij
39

, metode yang digunakan adalah 

takhrij bi al-lafzhi yaitu mencari matan hadits dengan satu kata atau lebih 

yang bersangkutan dengan matan suatu hadits, baik itu berupa kata benda 

ataupun kata kerja.
40

 Kemudian dalam mengambil kesimpulan, peneliti 

menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode yang digunakan dengan 

cara pengambilan kesimpulan yang berangkat dari uraian-uraian yang 

bersifat umum kepada uraian-uraian yang bersifat khusus.
41
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BAB II 

SEPUTAR HIPNOTIS DAN RUQYAH DALAM KEHIDUPAN MANUSIA  

 

A. Definisi Hipnotis dan Ruqyah 

1. Definisi Hipnotis 

Hipnotis secara bahasa  adalah berasal dari kata “hypnos” yang 

merupakan nama dewa tidur orang Yunani.
42

 Orang yang melakukan proses 

hipnosis (memberikan sugesti) terhadap subjek disebut hipnotis. Hipnosis 

biasanya disebabkan oleh prosedur yang dikenal sebagai induksi hipnosis, 

yang umumnya terdiri dari rangkaian panjang instruksi awal dan sugesti-

sugesti hipnosis dapat disampaikan oleh seorang hipnotis di hadapan subjek, 

atau mungkin dilakukan sendiri oleh subjek (Self-hipnosis). Penggunaan 

hipnosis untuk terapi disebut hipnoterapi, sedangkan penggunaannya 

sebagai bentuk hiburan bagi penonton dikenal sebagai Stage hipnosis. 

Secara istilah beberapa definisi tentang hipnotis yang pernah 

diungkapnya diantaranya: 

a. Hipnotis adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengaruh 

sugesti terhadap pikiran manusia. 

b. Hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara 

sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seseorang yang 

dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta lebih mudah 

menerima sugesti. 
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c. Hipnotis adalah praktik mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa 

yang diperintahkan oleh ahli hipnotis. 

d. Hipnotis adalah suatu kondisi pikiran yang terpusat sehingga tingkat 

sugestibilitas (daya terima saran) meningkat sangat tinggi. 

e. Hipnotis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang 

sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang dicapai dengan cara 

menurunkan gelombang otak dari Beta menjadi Alpha/Theta. 

f. Hipnotis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar.
43

 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hipnotis adalah 

keadaan dimana tubuh menjadi rileks, pikiran fokus, perasaan damai, 

hampir seperti tidur, akan tetapi masih dapat mendengar suara di sekitar, 

dan dapat menolak sugesti yang tidak diinginkan. 

 

2. Sejarah Hipnotis 

Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, hipnotis sudah dikenal oleh 

manusia. Penggunaannya ada dalam doa, kidung, mantra atau kata-kata 

yang berulang-ulang. Pada tahun 1842, dr. James Braid, ahli saraf keturunan 

skotlandia memperkenalkan istilah hipnosis, yang diambil dari bahasa 

Yunani. Dia adalah orang yang pertama kali menyatakan hipnosis adalah 

suatu fenomena psikis dan bukan fenomena mistis.
44

 

Menurutnya, apabila terdapat kesembuhan seseorang atas suatu 

penyakit, bukan disebabkan kekuatan mistis, mantra, kidung atau doa 
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tersebut, melainkan sugesti yang diberikan kepadanya. Kemudian dr. 

Ambriose Liebeault, yang dikenal sebagai bapak hipnoterapi modern, dan 

Bernheim mengembangkan seni hipnosis untuk penyembuhan.
45

 

Milton Erickson (1901-1980), seorang psikiater Amerika adalah salah 

satu orang yang mempraktikkannya. Ia mengatakan dalam proses Hipnosis, 

yang menentukan keberhasilan adalah subjek atau klien karena mereka yang 

dapat memahami dan mengikuti apa yang terapisnya katakan. Erickson 

mengatakan bahwa Hipnotis adalah proses yang wajar dan Hipnosis tidak 

akan berhasil jika hal itu bertentangan dengan subjek atau klien.
46

 

Dalam psikologis, Sigmund Freud merupakan tokoh psikoaanalisa yang 

menggagas teknik Hipnosis sebagai alternatif pengobatan bagi para 

pasiennya. American Psychologycal Association menyebutkan bahwa 

Hipnosisi merupakan sebuah teknik terapeutik dimana terapis membuat 

sugesti kepada individu yang tengah menjalani prosedur tertentu sehingga 

mereka rileks dan fokus.
47

 

Sebagai sebuah metode untuk menyentuh alam bawah sadar manusia 

pada umumnya dan sebagai pengobatan alternatif pada khususnya, Hipnosis 

banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan mental, psikiater, psikolog. 

Meski demikian Hipnosis tidak terbatas hanya untuk yang sedang menjalani 

terapi. Hipnosis dapat digunakan di dalam berbagai aspek kehidupan, mulai 

dari komunikasi, pendidikan, marketing dan lain sebagainya. Pada dasarnya 
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Hipnosis akan berguna pada saat seseorang ingin memasukan sugesti atau 

mempengaruhi seseorang. Hal ini karena Hipnosis mampu menjadi jalan 

untuk mengakses dalam bawah sadar manusia sehingga sugesti yang 

diberikan kepadanya akan lebih mudah diterima. Saat sugetsi diterima 

mereka dapat lebih mudah diubah persepsi dan perilakunya sesuai sugesti 

yang diberikan.
48

 

Banyak orang mungkin sulit untuk percaya, namun hipnosis telah ada 

sekitar tahun 3.000SM, bangsa mesir memiliki pengetahuan mengenai 

hipnotisme  dan menggunakannya di masa lalu, seperti yang di buktikan 

hieroglif yang ditemukan di batu nisan pada masa itu. BangsaYunani juga 

memmahaminya, begitu juga dengan bangsa Maya di Amerika Selatan. 

Hipnosis juga digunakan oleh bangsa fakir Hindu, guru agama Cina, 

pendeta persia, Pendeta Celtic, dan ahli sihir Afrika. Bisa dikatakan bahwa, 

saat zaman prasejarah, hipnosis diwariskan melalui berbagai macam ritual.  

Sebagian orang percaya bahwa hipnosis secara spontan  ditemukan di tiap 

peradaban dunia ketika sejarahnya terungkap, dan bahwa hipnosis akan 

dikenal semua kelompok  masyarakat di manapun.
49

 

 

3. Praktik Hipnotis  

a. Praktik Hipnotis 

Praktik-praktik hipnotis pada awalnya dikenal sebagai 

teknik meditasi dari Timur (oriental). Hipnotis yang dilakukan kini memiliki 
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kesamaan dengan berbagai bentuk meditasi yoga oleh agama Hindu. Ada 

dua cara praktik hipnotis diantaranya: 

 

         1).  Hipnotis Positif 

Prinsip kerja hipnotis adalah membawa klien subyek dari gelombang 

otak sadar menuju kondisi rileks, mendekati tidur. Dalam kondisi ini 

gelombang Alpha-Theta lebih aktif sehingga sugesti yang ditanamkan oleh 

seorang terapis lebih mudah diterima dan masuk pada alam bawah sadar. 

Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan terapi yang bersifat 

psikis dan atau penyakit fisik akibat dari faktor psikis. Organ tubuh manusia 

dikendalikan oleh sistem hormonal. Jika oleh suatu sebab keseimbangan itu 

terganggu, maka organ tubuh pun ikut terganggu fungsinya. Berbagai 

penyakit yang berkembang pada manusia modern adalah penyakit 

psikosomatik yang diakibatkan oleh gangguan kejiwaan (stres, kecemasan, 

depresi), kekebalan tubuh (imunitas) menurun hingga tubuh mudah 

terserang berbagai penyakit. Tetapi pada sisi lain, faktor kejiwaan (psikis) 

jika diaktifkan juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh (imunitas) 

sehingga seseorang tidak mudah sakit, lebih cepat proses kesembuhannya.
50

 

Terapi hipnotis yang paling mendasar adalah mengajak klien (subyek) 

melakukan relaksasi. Yaitu, ketika klien sudah menunjukan respon positif, 

terapis memasukan „kalimat-kalimat sugesti‟ sesuai kasus yang dihadapi 
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klien. Kalimat sugesti itu terekam pada alam bawah sadar klien sehingga 

mempengaruhi kondisi psikis dan fisiknya ke arah yang lebih positif. 

Terapi hipnotis prosesnya murni dan berdasar dari kesepakatan antara 

klien dengan terapis. Peran terapis adalah membantu klien masuk dalam 

kondisi hipnotik (rileks karena pengaruh hipnotis) melalui kemampuan yang 

dikuasainya. Proses tersebut sebenarnya sangat ilmiah dan tidak melibatkan 

unsur magic yang bertentangan dengan hukum agama, karena target dari 

terapi adalah memperkuat motivasi klien agar mampu mengaktifkan dan 

memprogram alam bawah sadarnya sehingga klien mampu menyembuhkan 

dirinya sendiri dengan kemampuan pikirannya.
51

 

 

1. Definisi Hipnoterapi 

Hipnoterapi adalah ilmu hipnosis yang lebih dalam dibandingkan 

dengan yang dipelajari oleh seorang hipnotis. Hipnoterapi digunakan untuk 

menterapi seseorang yang mengalami gangguan dalam hidupnya. 

Hipnoterapis adalah seorang yang telah menguasai betul ilmu hipnosis yang 

lebih dalam dari seorang hipnotis serta digunakan untuk membantu orang 

lain. Dalam konteks ini, membantu melakukan terapi terhadap orang yang 

mengalami gangguan dalam dirinya terutama yang disebabkan oleh pikiran. 

Karena perlu kita ketahui bahwa hampir kebanyakan penyakit, disebabkan 

oleh pikiran kita sendiri.
52
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Apa yang kita pikirakan, itulah yang akan terjadi pada kenyataannya. 

Beberapa gangguan yang terjadi pada pikiran kita, akan memberikan 

dampak kepada badan kita. Sebagai contoh adalah ketika seseorang ingin 

melakukan presentasi dihadapan banyak orang, maka kadang yang terjadi 

adalah terjadi rasa gugup, badan gemetaran, keluar keringat dingin, bolak-

balik ke toilet, berbicara menjadi terbata-bata dan sebagainya. Itu adalah 

sedikit contoh yang dapat sedikit anda sering hadapi. Hipnoterapis adalah 

orang yang akan membantu anda menghilangkan gangguan-gangguan yang 

terjadi dalam diri anda yang disebabkan oleh pikiran anda.
53

 

 

2. Proses Hipnoterapi 

Proses hipnoterapi membutuhkan kerjasama dua pihak, antara klien 

dan terapis. Anda datang ke tempat hipnoterapi artinya anda membutuhkan 

bantuan terapis. Oleh karena itu, sikap utama yang harus anda lakukan 

adalah persiapkan diri untuk menerima dan melakukan semua instruksi 

terapis. Karena seorang hipnoterapis sudah memahami benar proses 

mengatasi masalah anda, tinggal anda yang mengikutinya.
54

 

Proses terapi, biasanya diawali dengan percakapan untuk membangun 

komunikasi baik antara terapis dan klien. Kemudian klien diminta untuk 

relaksasi sambil melakukan beberapa instruksi agar bisa menurunkan level 

gelombang pikirannya. Ikuti saja dengan santai dan teratur. Hipnoterapis 

akan mengarahkan untuk melakukan mind reprograming kepada pikiran 
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anda. Teknik bisa melalui NLP, direct suggestion maupun melalui audio 

brainwave. Semua untuk membantu anda. Setelah selesai, anda akan 

diajarkan untuk melakukan teknik hipnoterapi sederhana agar mampu 

dilakukan sehari-hari. 

Jadi, hipnoterapi adalah proses penunjang dari sisi pikiran anda. Anda 

sudah memahami benar tentang hipnoterapi, sehingga mulai sekarang anda 

lebih mudah untuk mengatasi masalah pikiran anda.
55

 

 

3. Struktur Sebuah Sesi Hipnoterapi 

a. Percakapan Pra-Induksi 

Mengembangkan hubungan emosional yang baik sehubungan 

dengan hipnosis, hubungan antar pihak dalam terapi yang sedang 

berlangsung, memberikan informasi berharga yang dapat dimanfaatkan 

dalam kondisi trans, seperti pencitraan yang diperlihatkan oleh klien 

tanpa mereka sadari kemudianoleh terapisdigunakan pencritraan trans. 

Sebuah pembicaraan pra-induksi juga memberikan anda peringatan di 

muka tentang rasa takut, harapan, dan ekspektasi lainnya sehubungan 

dengan sesi hipnosis yang akan dilakukan. Selanjutnya dapat 

mengantisipasi munculnya sesuatu yang sudah diperkirakan, kemudian 

menyebarkannya dengan mengikut sertakannya dalam sugesti. Jika 
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lengan mengalami kejang yang terjadi, maka keadaan itu membuat 

anda menjadi rileks sedemikian rupa dalam pikiran bawah sadar.
56

 

b. Induksi 

Seperti yang digunakan dalam beberapa disiplin ilmu, istilah ini 

merujuk pada keseluruhan proses trans. Di sini penggunaannya 

merujuk pada langkah awal ketika mata terpejam, katalepsi mata, dan 

fokus pada sugesti terapis yang menuntun klien semakin dalam 

memasuki kondisi trans. 

c.  Relaksasi  

Menuntun fokus atensi klien untuk merelakskan tubuh dan pikiran 

secara sistematis mulai dari kepala sampai ke ujung jari kaki. 

d. Pendalaman 

Menggunakan perangkat-perangkat dan pencitraan teatrikal untuk 

melibatkan penyerapan klien secara lebih penuh dalam proses 

memfokuskan tuntunan yang diberikan terapis secara batin. 

e. Pelaksanaan Terapi 

Setelah menata panggungnya, lakukan prosedur terapi yang dipilih 

untuk menunjuk pada masalah yang dihadapi, dan selanjutnya bergerak 

ke arah hasil yang diinginkan.
57

 

 

                                                 
56

 Jack Elias, Hipnosis & Hipnoterapi Transpersonal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), h.65. 
57

 Ibid, h. 66. 



 

f. Pengontekstualisasian Pembelajaran  

1.  Mengevaluasi jika sudah membawa semua sumber daya kedalam 

situasi, dan dengan demikian mengubah hubungan klien dengan 

situasi tersebut, an kemudian mengintruksikan pikiran bawah sadar 

untuk menerima pembelajaran, sumber daya, dan perspektif baru 

ini ke dalam setiap dan semua situasi yang serupa dan relevan di 

masa lalu mereka dan juga untuk mentransformasikan semua itu 

menjadi sumber daya. Selama 30 menit dari waktu sadar, dapat 

menyarankan, bertanya tentang apa saja yang bisa atau harus atau 

yang menjadi penanda dari waktu sadar itu.
58

 

2. Kemudian mengintruksikan pikiran tak sadar untuk kemasa depan 

klien, libatkan klien dalam pencitraan masa depan mereka , 

mengingat dan didukung oleh semua pembelajaran dan sumber 

daya baru dari hubungan mereka dengan masa lalu mereka yang 

telah ditransformasikan, termasuk semua kekuatan dan wawasan 

yang dibawakan kepada mereka. 

g. Intergasi Tanpa Bentuk  

Buatlah selalu agar visualisasi klien dapat melarutkan semua unsur 

yang ada dalam seluruh sesi hipnotis ke dalam cahaya putih keemasan 

yang mengitari mereka. Cahaya ini menyebar bersama semua 

intelegensi, pembelajaran dan kekuatan transformatif yang mereka 

peroleh dalam sesi tersebut. Larutkan cahaya itu kedalam tubuh klien, 
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meresap ke dalam setiap sel bersama semua sumber daya baru dan 

akan terus tumbuh dan mengembangkan diri mereka dalam kehidupan 

klien mulai saat ini dan selanjutnya, di masa yang akan datang. 

h. Menghitung Klien Keluar Dari Trans 

Yakinkan mereka bahwa pembelajaran baru ini hidup dan tumbuh 

dalam diri mereka, mulai saat ini dan selamanya, dan mengintruksikan 

mereka membiarkan semuanya diserahkan dan dijaga oleh pikiran 

bawah sadar agar tetap aman, sambil mereka kembali ke kesadaran 

terjaga dengan mudah dan menyenangkan.
59

 

 

2. Hipnotis Negatif 

Hipnotis tidak hanya bersifat positif akan tetapi ada juga yang bersifat 

negatif, adapun  hipnotis yang secara negatif adalah sebagai berikut: 

a. Hipnotis digunakan untuk kejahatan 

Sering mendengar kejahatan Hipnotis terjadi di jalanan. Berita itu 

tersebar luas melalui media cetak, elektronik, maupun perbincangan 

sehari-hari. Dan harus menyadari bahwa di dunia ini, bisa dijadikan 

sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan begitu juga dengan 

ilmu pengetahuan. 

Kejahatan Hipnotis lebih tepat dikatakan sebagai kejahatan 

penipuan. Meskipun keilmuan Hipnosis juga dapat menjelaskan secara 

rinci proses terjadinya kejahatan, namun tidak semua orang yang 

menguasai ilmu hipnosis mampu melakukan penipuan, termasuk 
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oarang yang pakar Hipnosis sekalipun dan yang paling hebat belum 

tentu dapat melakukannya. 
60

Justru sebaliknya banyak pelaku 

kejahatan tersebut justru mereka yang sama sekali tidk menguasai ilmu 

Hipnosis. Saat melakukan kejahatan hanya berusaha membodohi, 

menipu, merayu korban, agar korban mau menyerahkan barang-barang 

yang diminta oleh si pelaku kejahatan Hipnotis. Dengan memanfaatkan 

kepolosan, ketidak tahuan, kebodohan, keserakahan dan empati 

korban. Kejahatan penipuan itu baik secara langsung maupun melalui 

pesan singkat atau telephone. Tujuannya adalah membuat korban 

bingung, panik, senang bahkan membuat si korban merasa sangat 

mengenali pelaku. Sehingga dalam keadaan demikian korban tanpa 

berfikir panjang mau menyerahkan apapun yang diminta pelaku. 

Beberapa penipuan yang sering di sebut sebagai kejahatan Hipnotis: 

a Pelaku menepuk bahu korban kemudian menawarkan barang 

dengan harga mahal padahal barang tersebut harganya murah dan 

palsu. 

b Sambil bersalaman, pelaku mengaku kerabat dekat dengan korban, 

padahal korban sama sekali tidak mengenalnya. Dengan tipu 

muslihat korban dibuat bingung, dan akhirnya korban mau 

menyerahkan barang yang di bawa korban. 

c Pelaku bertamu kesebuah rumah yang ditinggal majikannya, 

dengan memanfaatkan kepolosan dan ketidak tahuan pembantu 
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rumah tangga, pelaku mengaku disuruh majikannya untuk 

mengambil bebrapa barang. 

d Pelaku menghubungi korban dengan mengatakan bahwa seorang 

kerabat korban mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya 

segera. Dalam keadaan panik dan bercampur sedih korban akan 

menyerahkan sejumlah yuang yang diminta pelaku. 

e Dan masih banyak kasus lain yang serupa.
61

 

Dari banyak kasus penipuan yang terjadi biasanya korban mengaku 

tidak mengingat apapun yang terjadi selama proses penipuan berlangsung. 

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan korban melupakan seluruh 

proses penipuan tersebut.
62

 

Pertama, korban mengalami shock yang sangat hebat ketika 

menyadari barangnya raib ditipu pelaku. Sehingga perhatian korban hanya 

tertuju pada penyesalan dan secara tidak sengaja korban melupakan proses 

kejadiannya. Kedua adalah korban pura-pura lupa atau mengaku tidak 

mengingat apapun karena korban merasa malu jika dirinya tertipu. Tepukan 

bahu dan salaman hanyalah sapaan pembuka, yang berbahaya dari pelaku 

adalah tipu muslihatnya.
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4. Cara Kerja Hipnotis  

a. Cara Kerja Hipnotis 

Untuk mengetahui cara kerja hipnotis atau hipnosis maka kita terlebih 

dahulu memahami bagaimana cara kerja pikiran manusia. Manusia 

menerima informasi dari dunia luar melalui sarana yang sering kita sebut 

pancaindra yang terdiri dari penglihatan, pendengaran, perabaan, 

pngecapan dan penciuman. Informasi yang telah kita terima, oleh otak 

disaring dan disimpan.  Apa yang dilihat, didengar, dirasakan atau dialami 

inilah yang akan menciptakan persepsi, nilai, kepercayaan, dan pola pikir 

seseorang. Hal ini kemudian akan membentuk kepribadiannya yang akan 

tercermin dan diekspresikan. Dalam ilmu Hipnoterapi pikiran manusia 

dibagi menjadi dua hal yaitu :
64

 

 

i. Pikiran Sadar (concious mind) 

Pikiran sadar adalah pikiran yang biasa digunakan dalam keadaan 

sehari-hari mulai dari bangun tidur hingga sebelum tidur. Pikiran sadar 

berhubungan dengan belahan otak sebelah kiri yang bersifat verbal, logis 

dan analitis. Pikiran sadar inlah yang kita gunakan dalam mengidentifikasi 

informasi yang masuk melalui panca indra, membandingkan sesuatu, 

menilai, menimbang, menganalisis dan mengambil keputusan. Pikiran 

sadar bekerja dalam gelombang otak beta yang memiliki siklus perdetik 

sebesar 4-100 Hertz.
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ii. Pikiran Bawah Sadar (subconcious mind) 

Pikiran bawah sadar adalah pikiran y`ang bekerjanya seolah terpisah 

dari pikiran sadar namun sebenarnya berlangsung secara terus menerus 

selama 24 jam termasuk pada saat kita tidur. Jantung kita berdetak, paru-

paru kita mengembang dan mengempis untuk dapat bernafas terjadi karena 

perintah pikiran bawah sadar kita. Apa yang kita alami dalam mimpi juga 

karena adanya pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar terhubung dengan 

belahan otak sebelah kanan yang bersifat nonverbal, gestalt, dan intuitif. 

Pikiran bawah sadar bekerja di dalam gelombang otak theta dan alpha  

yang memiliki siklus perdetik sebesar 4-13.9 Hertz. Pengalaman yang kita 

alami ini tersimpan di pikiran bawah sadar ini.
66

 

 

b. Tujuan Hipnotis 

Dalam perkembangannya hipnosis digunakan untuk berbagai tujuan 

seperti: 

1) Stage hypnosis atau hipnotisme panggung. Hipnotis yang digunakan 

sebagai sarana pertunjukan atau hiburan publik. 

2) Hipnotisme forensik. Hipnotis yang digunakan untuk merangkai 

kembali memori atau ingatan saksi mata atau korban kejahatan dalam 

suatu prosesperadilan. 

3) Hipnotisme eksperimental. Hipnotis yang digunakan sebagai sarana 

untuk melakukan penelitian-penelitian, atau untuk tujuan militer. 
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4) Hipnotisme medis atau hipnoterapi. Hipnotis yang digunakan sebagai 

sarana terapeutik seperti menyembuhkan phobia, trauma dan lain lain. 

5) Hipnotisme diri atau otohipnosis. Hipnotis yang digunakan sebagai 

sarana untuk memasukan sugesti positif ke pikiran bawah sadar 

pribadi.
67

 

Disadari maupun tidak  sebenarnya sering kita mengalami kondisi 

hipnosis setiap harinya. Saat sangat fokus dalam membaca buku kadang 

tidak mendengar saat dipanggil. Saat menonton film terkadang ikut merasa 

terharu, tegamh bahkan menangis, bahwasannya mengetahui itu hanyalah 

sandiwara. Keadaan pikiran atau perasaan yang sedang terpengaruh oleh 

apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sebenarnya itulah sedang dalam 

keadaan hipnosis. 

Namun yang ditujukan dalam penulisan ini adalah hipnotis yang dapat 

digunakan sebagai hipnoterapi atau pengobatan dengan menggunakan 

hipnotis. 

 

c. Tujuan Sihir 

Adapun tujuan dari Sihir adalan untuk menjauhkan manusia dari Allah 

Swt agar manusia itu meminta tolong kepada setan, sehingga jatuh kepada 

syirik, dan syirik merupakan dosa yang paling besar dan tidak diampuni 

oleh Allah Swt. Jika ada orang yang tidak sembuh-sembuh dari sihir, 

bahkan tambah menjadi-jadi setelah diruqyah, maka ini adalah cara setan 
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agar penderita merasa putus asa dalam membaca Al-Qur‟an dan ruqyah 

sehingga meminta tolong kepada setan melalui dukun atau penyihir. 
68

 

Adapun ciri-ciri penyihir adalah sebagai berikut : 

1. Jika saat berobat orang tersebut menanyakan seseorang atau 

menanyakan nama ibunya, karena sebenarnya jin tidak mengetahui hal 

ghaib. 

2. Meminta anggota tubuh seperti rambut, kuku, pakaian dalam dan lain 

sebagainya. 

3. Menggunakan jimat seperti cincin, kalung, batu dan lain sebagainya 

yang ada tulisan mantranya atau bagian tubuh hewan dan menganggap 

bahwa benda tersebut melawan bala‟, dan dapat mendatangkan rezeki 

agar orang berpaling dari meminta kepada Allah Swt. 

4. Meminta hewan, darah hewan dan darah haid.
69

 

5. Memberi tali atau gelang yang sudah diberi jampi-jampi dan menyuruh 

menggunakannya di gantung atau dipendam dalam tanah dan menyuruh 

menghadap matahari, laut, sungai dan matahari terbenam dan lain 

sebagainya 

6. Memakai dupa-dupa, mantra-mantra petolongan pada setan dan sedikit 

ayat-ayat Al-Qur‟an atau untuk mengelabuhi. 

7. Menyuruh menggunakan tulisan-tulisan, nomor-nomor, rumus-rumus di 

baju, ikat pinggang dan lain lain.
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Akan tetapi orang yang terkena sihir dapat disembuhkan melalui 

pengobatan Ruqyah Syar‟iyyah. Karena Ruqyah Syar‟iyyah adalah sunnah 

Nabi Saw serta beliau sendiri melakukan dan menetapkannya. Dalil yang 

menunjukan bahwa Ruqyah Syar‟iyyah diperbolehkan yaitu : 

حدثنا أْحد بن صاحل ثنا ابن وىب أخربين م او ة عن عبد الرْحن بن جبري عن 

كنا نرقي يف اَلاىلية  قلنا  ارسول اهلل كيف  رى : أبيو عن عوف بن مالك قال

 71"  كن شركاعلي رقاكم البأس بالرقى ما ااعرضوا  :”يف ذلك؟  قال
Dari Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab telah 

mengabarkan kepadaku Mu‟awiyah dari Abdul Rahman bin Jabir dari 

ayahnya dari „Auf bin Malik ia berkata: “Tidak mengapa melakukan 

ruqyah selagi tidak ada unsur syirik”. 

 

d. Perbedaan antara Hipnotis dan Ruqyah 

Sihir menurut istilah merupakan perbuatan menyakiti atau 

mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang disihir secara tersembunyi 

(ghaib) yang melibatkan makhluk halus, dan dilakukan di luar hukum alam 

untuk mencapai tujuan tertentu, contohnya menyakiti seseorang, mengobati 

penyakit dan juga meramal masa depan. Sedangkan hipnotis adalah suatu 

kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada 

seseorang, dan perbuatan menyakiti atau mempengaruhi badan, hati atau 
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akal orang yang disihir secara tersembunyi. 
72

Dan penyembuhan yang dapat 

dilakukan untuk menangani penyakit seperti yang telah dijelaskan yakni 

dengan cara Ruqyah Syar‟iyyah yaitu cara pengobatan yang diperbolehkan 

dalam islam menggunakan kalam-kalam Allah dan doa-doa Nabi Saw.
73
  

 

B. Definisi Ruqyah 

1.  Definis Ruqyah 

Ruqyah adalah kumpulan dari ayat-ayat Al-Qur‟an, ta‟awwudz 

(permintaan perlindungan) dan doa-doa dari Nabi Saw, yang dibaca oleh 

seorang muslim untuk diri sendiri, anak-anak, dan keluarganya, dalam 

rangka mengobati berbagai macam penyakit jiwa ataupun penyakit yang 

ditimulkan oleh mata jahat manusia dan jin. Bisa juga mengobati 

kesurupan setan, sihir atau berbagai macam penyakit fisik lainnya.
74

 

Inilah yang dimaksud dengan Ruqyah Syar‟iyyah, bukan 

sebagaimana gambaran sebagian manusia bahwa ruqyah adalah sejenis 

sihir dan sulap atau menganggap bahwa ruqyah syar‟iyyah adalah 

perbuatan bid‟ah yang mungkar dan tak ada asal usulnya dalam agama ini. 

Karena itulah, ketika sudah tertanam kuat dalam pikiran  manusia tentang 

asumsi ruqyah syar‟iyyah dengan pemahaman yang salah dan sempit, 

maka pada akhirnya mereka mencari kesembuhan kepada tukang sihir, 

tukang sulap, para penipu untuk kesembuhan dan pengobatan penyakit 
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mereka. Dan ini sangat membahayakan akidah orang muslim dan bisa jadi 

mereka menyepelekan upaya penyembuhan terhadap penyakit sehingga 

mereka pun tertimpa berbagai macam rasa sakit dan pengaruh-pengaruh 

buruk dalam kehidupan. Semua itu disebabkan oleh kebodohan atau sikap 

meremehkan manfaat ruqyah untuk mengobati penyakit-penyakit 

tersebut.
75

 

2.  Syarat-Syarat Ruqyah 

Adapun yang menjadi syarat-syarat  ruqyah syar‟iyyah  yakni sebagai 

berikut : 

a.  Hendaknya menggunakan bacaan firman Allah SWT atau dengan 

nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatNya atau dengan doa-doa 

yang ma‟tsur dari Nabi Saw. 

b. Hendaknya dengan menggunakan bahasa arab yang fasih (jelas dan 

benar) atau dengan bahasa yang bisa dipahami maknanya. 

c. Hendaknya orang yang meruqyah berkeyakinan bahwa ruqyah 

tidak akan memberikan pengaruh dengan sendirinya, namun 

semuanya dengan taqdir dari Allah SWT. 

d. Hendaknya ruqyah tidak dilakukan dengan cara-cara atau metode 

yang diharamkan atau bid‟ah, seperti misalnya, meruqyah harus 

dilakukan di jamban atau kuburan atau orang yang meruqyah 

mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk melakukan ruqyah 

atau dengan melihat bintang-bintang dan planet-planet dilangit. 
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Juga tidak boleh yang meruqyah dalam keadaan junub (hadats 

besar). 

e. Hendaknya ruqyah tidak dilakukan oleh tukang sihir, dukun atau 

peramal (yang semua ini dengan meminta bantuan kepada setan). 

f. Hendaknya ruqyah tersebut tidak mencakup istilah-istilah atau 

rajah tertentu yang diharamkan, karena Allah SWT tidak 

menjadikan obat dari sesuatu yang diharamkan.
76

 

 

3. Baca-Bacaan Ruqyah 

Ayat-ayat al-Qur‟an  dan doa‟doa Nabi yang disebutkan secara 

ringkas. Dan doa-doa tersebut diucapkan ketika tertimpa musibah dan 

penyakit yang bermacam-macam untuk menghilangkan dan 

mengobatinya dengan izin Allah SWT. Semua disertai dengan 

amalan-amalan dan dzikir-dzikir untuk menjaga diri sebelum turunnya 

penyakit dan musibah yang dijelaskan sebelumnya.  
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a. Ayat-Ayat Ruqyah 

                 

                     

                   

           

 
 “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb Alam semesta, Allah Pemurah 

lagi Maha Penyayang, Yang Menguasai hari pembalasan. Hanya kepada 

Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon 

pertolongan, Tunjukila kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang 

yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”.(QS. 

Al-Fatihah : 1-7)
77

 

 

                   

                       

                         

             

 
“Alif Laam Miim. Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan padanya, 

petunjuk bagi mereka yang bertawakal, (yaitu) mereka yang beriman 

kepada yang (ghaib), yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian 

rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang 

beriman kepada Kitab(Al-Qur‟an) yang telah diturunkan kepadamu dan 
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Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan 

adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat 

petunjuk dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang 

beruntung”. (QS. Al-Baqarah : 1-5)
78

 

 

                        

                     

                        

                          

                                

                        

                

 
“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa 

kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 

mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan 

sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka 

mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua 

orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut sedangkan 

keduanya tidak mengerjakan (sesuatu) kepada seorangpun  sebelum  

mengatakan “Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu 

janganlah kamu kafir”. Maka mereka mempelajari dari dua malaikat itu 

apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang 

(suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi 

mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali dengan izin Allah. 

Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya 

dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini 

bahwa barang siapa yang menukar (kitab Allah) dengan sihir itu, 
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tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan 

mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui”. (QS. 

Al-Baqarah :102)
79

 

 

                        

                         

                      

                           

    

 
 “Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah)melainkan Dia Yang 

Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhlukNya); tidak 

mengantuk dan tidak tidur.  KepunyaanNya apa yang ada dilangit dana 

ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Alhha tanpa 

izinNya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang 

mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 

melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan 

bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah 

Mahatinggi lagi Mahabesar”.(QS. Al-Baqarah : 255)
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“Alif Laam miim. Allah, tidak ada ilah (yang berhak 

disembah)melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus  

mengurus makhlukNYa. Dia menurunkan al-Kitab (Al-Qur‟an) 

kepadamu dengan sebenarnya; membenar kitab yang telah diturunkan 

sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum (Al-Qur‟an), 

menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan al-Furqaan. 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan 

memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai 

balasan (siksa). Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang 

tersembunyi di bumi dan tidak (pula)  di langit”. (QS. Ali- Imran : 1-5)
81

 

 

                  

        

 

“Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada 

yang menghilangkankannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia 

mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap 

sesuatu”. (QS. Al-An‟am : 17)
82

 

 

b. Doa-Doa Nabi  

Berikut adalah beberapa macam doa-doa memohon 

perlindungan dan ruqyah yang bisa digunakan oleh setiap manusia 

untuk mengobati diri sendiri atau orang lain dari gangguan  sihir  

penyakit „ain, kesurupan jin dan berbagai macam penyakit lainnya. 

Semuanya ini adalah ruqyah yang bermanfaat dengan izin Allah. 
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1). Membaca Doa: 

اهللُ , ِبْسِم اهلِل أَْرِقيَك ِمْن ُكلىِّن َشيٍء  ُ ْ ِذْ َك َوِمْن َشرىِّن ُكلىِّن نَ ْفٍ  َأْو َعْ ٍ َحاِسدٍ 

.َ ْشِفْيَك ِبْسِم اهلِل أَْرِقْيكَ   
“Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu

83
 dari segala 

sesuatu yang mengganggumu, dan dari keburukan setiap jiwa atau 

mata yang dengki, Allahlah Yang Menyembuhkanmu, dengan 

menyebut nama Allah aku meruqyahmu”.
84

 

 

2). Membaca Doa: 

الّلُهمَّ َربَّ النَّاِس أَْذِىِب اْلَباَس َو اْشِف َوأَْنَت الشَّايف اَلِشَفَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك 

.ًماِشَفاًء اَل ُ َغاِاُر َس َ   
“Ya Allah, menghilangkan penyakit Wahai Rabbnya manusia, 

sembuhkanlah ia (yang sakit), Engkau adalah Dzat Yang Maha 

Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali dariMu, dengan 

kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit”.
85
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3). Mengucapkan Doa: 

.أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل ال َّا مَِّة ِمْن ُكلىِّن َشْيطَاٍن َوَىا مٍَّة َوِمْن ُكلىِّن َعْ ٍ اَلمَّةٍ   

“Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat Allah 

yang sempurna dari gangguan setan dan Hammah (sesuatu yang 

mengandung racun) dan dari setiap mata yang jahat”.
86

 

Dan masih banyak lagi doa- doa Nabi Saw yang dapat dijadikan 

doa-doa untuk ruqyah syar‟iyyah. 
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BAB III 

BIOGRAFI IMAM BUKHARI DAN HADITS TENTANG HIPNOTIS 

DALAM KAJIAN TAKHRIJ 

A. Sekilas Tentang Imam Bukhari 

1. Riwayat Hidup dan Karya-Karyanya 

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Al-

Mughirah ibn Bardizbah Al-Ja‟fi Al-Bukhari. Beliau dilahirkan hari Jum‟at 13 

Syawal 194 H di kota Bukhara.
87

 

Guru-guru beliau adalah Ubaidillah Ibn Musa, Muhammad Ibn Abdullah al-

Anshari, „Affan, Ubbay Ashim Al-Nabil, Maky Ibn Ibrahim, Ubay Al-Mughirah, 

Ubay Mashar, Ahmad Ibn Khalid Al-Wahaby dan lain-lain.
88

 

Murid-murid beliau adalah Al-Tirmidzi, Muslim, Al-Nasa‟i, Abu Zuhrah, 

Abu Hatim, Ibrahim Al-Harby, Ibn Abi Al-Dunya, Shalih ibn Muhammad Al-

As‟ady, Abu Bisyri Al-Daulaby, Muhammad ibn Abdillah Al-Khadramy, Al-

Qasim ibn Zakaria ibn „Ashim, Ibn Khuzaimah, Husain ibn Muhammad Al-

Qabbany, Abu Umar Al-Khaffah Al-Naisabury, Al-Husain ibn Muhammad ibn 

Hatim ibn Ubaid Al-A‟jal , Abdullah ibn Najiyah, Al-Fadlu ibn Abbas Al-Razy, 

Abu Quraisyi Muhammad ibn Jum‟ah Al-Qashtany, Abu Bakar ibn Abi Daud, 

Abu Muhammad ibn Sa‟id, Al-Husain ibn Ismail Al-Mahmily (beliaulah murid 

terakhir di kota Bagdad) dan Muhammad ibn Yusuf al-Furbary.
89
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Rawi-rawi kitabnya adalah Abdullah ibn Muhammad Al-Asqary Abdullah 

ibn Muhammad ibn Abi Al-Salam, Muhammad ibn Sulaiman, Al-Faris, dan orang 

yang paling akhir meriwayatkan hadits darinya dengan shahih adalah Abu 

Thalhah Manshur ibn Muhammad ibn Ali, Al-Bazdawy Al-Nasyf wafat pada 

tahun 329 H.
90

 

Pada usianya yang masih relatif muda Imam Bukhari pergi ke Mekkah 

bersama ibu dan saudaranya, untuk melakukan ibadah haji pada tahun 210 H. 

Selanjutnya tinggal di Madinah dan menulis kitab sejarah yang terkenal Tarikh al-

Kabir di samping makam Nabi Muhammad Saw.
91

 

Al-Bukhari tergolong orang yang memiliki sifat penyabar dan memiliki 

kecerdasan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Kecerdasan dan ketekunan dalam 

mempelajari hadits-hadits itulah kemudian diberi gelar Amir al-Mu‟minin fi al-

Hadits, suatu gelar kehormatan yang diberikan kepadanya dari ulama-ulama 

hadits pada zamannya. Di samping sifat penyabar dan kecerdasannya itu juga 

terkenal mempunyi sifat wara‟ dalam menghadapi kehidupan, dan ahli ibadah. 

Al-Bukhari menghafal 100.000 hadits shahih, dan 200.000 hadits yang tidak 

shahih, suatu kemampuan mengahafal yang jarang ada tandingannya. Banyak 

ulama hadits yang merasa penasaran dengan kelebihannya itu. Ketika ia 

berkunjung ke kota Bagdad, orang-orang ramai menceritakan tentang 

kehebatannya dan namanya tersohor di segala penjuru dunia. Para ulama hadits di 
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tempat ini berusaha menguji kemampuan daya hafal Al-Bukhari dengan 

menyodorkan 100 buah hadits dalam keadaan sanad dan matan hadits-hadits 

tersebut sengaja ditukar antara satu dengan yang lainnya. Mereka juga 

menyiapkan sepuluh orang yang masing-masing membawa sepuluh buah hadits 

untuk disodorkan kepadanya dalam majelis Al-Bukhari di Bagdad. 

Maka salah seorang di antara mereka secara bergantian menanyakan status 

dan kualitas hadits yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Namun semua 

pertanyaan tentang hadits-hadits tersebut dijawab oleh Al-Bukhari dengan kata-

kata “saya tidak tahu”. 

Jawaban–jawaban yang diberikan Al-Bukhari tersebut membuat para ulama 

Bagdad bingung dan bertanya-tanya akan kemampuan Al-Bukahri tersebut. 

Namun pada kesempatan berikutnya, Al-Bukhari menoleh kepada penanya 

pertama, dan menjawab satu persatu pertanyaan tentang status dan kualitas hadits 

dengan merinci rangkaian para perawi yang benar dalam setiap hadits yang 

ditanyakan. 

Hadits-hadits yang dirangkai ulang dalam keadaan utuh dan benar 

sebagaimana semula sebelum diujikan kepada Al-Bukhari, selanjutnya oleh Al-

Bukhari diserahkan kembali kepada mereka. Melihat peristiwa ini, para ulama 

Bagdad mengakui bahwa Al-Bukhari betul-betul pengahafal hadits yang ulung. 

Majelis Al-Bukhari di Bagdad itu lebih dari 10.000 pendengar, Al-Bukhari 

meninggal dunia di desa Khartan kota Samarkand pada tanggal 30 Ramadhan 256 

H.
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Adapun karya-karyanya : 

a. Kitab Jami‟ al-Shahih (الَصِحيح َجاِمع  )   

Kitabnya ini ditulis selama enam belas tahun. Jumlah haditsnya sebanyak 

6397 buah hadits dengan yang terulang, belum dihitung dengan yang 

Mu‟allaq
93  dan Mutabi‟

94
. Hadits Muallaq berjumlah 1.341 hadits dan yang 

Mutabi‟ berjumlah 384 hadits.
95

 Banyak kitab yang mensyarahkan kitab 

Jami‟ al-Shahih seperti kitab Kasyfu al-dumun, fathu al-Bariydan Irsad al-

Sariy.
96

 

b. Kitab Tarikh al-Kabir (  (ك اب  خ الكبرير ا

c. Kitab Tarikh al-Aushath (  ار خ االوسط  ) 

d. Kitab Tarikh al-Ashghar ( ار خ االصغر  ) 

e. Kitab al-Kuna  (ىن ك تاب ال  ) ك

f. Kitab al-Wuhdan  (  وحدان تاب ال  ) ك
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g. Kitab al-Adab al-Mufrad     (با املفرا تابالد ك (   

h. Kitab al-Dhu‟afa   (فاء ع ض تاب ال  .dan lain-lain ) ك

 

 

2. Syarat-Syarat Imam Bukhari dalam Periwayatan 

Untuk menentukan shahih tidaknya sebuah hadits, para ahli hadits 

umumnya mensyaratkan bahwa hadits dinilai shahih (autentik) apabila 

diriwayatkan dengan sanad yang bersambung kepada Nabi saw. oleh rawi-

rawi adil (jujur dan taqwa) dan dhabith (kuat ingatannya), tidak Ilah dan 

Syadz.
97

 Imam Bukhari pada dasarnya tidak mencantumkan secara eksplisit 

tentang syarat-syarat dalam suatu periwayatan, baik dalam kitabnya maupun 

di luar kitabnya. Tetapi syarat-syarat itu baru diketahui setelah dilakukan 

penelitian oleh para ulama hadits terhadap kitab-kitab dari yang mengambil 

periwayatannya (Mukharrij).
98

 

Hasil penelitian terhadap kitab Jami‟ Al-Shahih Bukhari  menunjukan 

bahwa ternyata Imam bukhari dalam sistem periwayatannya memiliki para 

perawi yang sudah masyhur dalam keadilannya, kedhabitannya, dan 

keterpercayaannya.
99

 

 

B. Takhrij Hadits Tentang Hipnotis  
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Metode analisis hadits tentang hipnotis adalah dengan jalan mengetahui 

terlebih dahulu lafal matannya. Peneliti menggunakan Al-Mu‟jam Al-

Mufahras li Al-Fazh Al-Hadits Al-Nabawî, dan Al-Maktabah Al-Syâmilah 

sebagai alat bantu untuk melakukan kegiatan takhrij. Adapun redaksi hadits 

yang akan ditakhrij adalah: 

ْ ُت َعْبُدااهلِل ْبَن  َثِِن َمْ َبُدْبُن َخاِلٍدقَاَل َسَِ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َكثرٍي َأْخبَ رَنَا ُسْفَياُن قَاَل َحدَّ َحدَّ

َها قَاَلْت أََمَرِ  َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْو أََمَر  اٍا َعْن َعاِئَشَة َرِضَيااهللُ َعن ْ َشدَّ

 .َأْن ُ ْس َ ْرَقى ِمْن الَ  
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Sufyan ia 

berkata “telah menceritakan kepadaku Ma‟bad bin Khalid ia berkata”: 

Aku mendengar Abdullah bin Saddad dari „Aisyah ra, ia berkata: 

“Rasulullah saw. menyuruhku atau beliau menyuruh agar „ain 

diruqyah”
100

 

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن  َمْشِقىُّ َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َوْىِب ْبِن َعِطيََّة الدىِّن َثِِن ُُمَمَُّد ْبُن َخاِلٍد َحدَّ َحدَّ

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن اْلَولِيِد الزُّبَ ْيِدىُّ َأْخبَ رَنَا الزُّْىرِىُّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبَ رْيِ َعْن زَ ْ َنَب  َحْرٍب َحدَّ

رََأى ِِف  ابْ َنِة َأِِب َسَلَمَة َعْن أُمىِّن َسَلَمَة رضى اهلل عنها َأنَّ النَِّ َّ صلى اهلل عليو وسلم
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وقال عقيل عن . اْس َ ْرُقوا ََلَا ،  َِ نَّ ِِّبَا النَّْظرَة» بَ ْيِ َها َجارِ ًَة ِِف َوْجِهَها َسْفَ ٌة  َ َقاَل 

الزىرى أخرب  عروة َعْن الَنِ َ َصَلى الُلو َعَلْيِو َوَسَلمْ 
101 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Wahb bin „Athiyah ad 

Dimasyqi telam menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb  telah 

menceritakan kepada kami  Muhammad bin al Walid Az Zubaidi  telah 

mengabarkan kepada kami Az Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Zainab 

puteri Ummu Salamah dari Ummu Salamah radiallahu‟anha bahwa Nabi 

shalallahu „alaihi wasallam melihat budak wanita di rumahnya, ketika 

beliau melihat bekas hitam pada wajah budak wanita itu, beliau bersabda: 

“Ruqyahlah dia, karena padanya terdapat nadlrah (sisa sakit yang 
disebabkan karena sorotan mata jahat).” Hadits ini diperkuat oleh 

riwayat Abdullah bin Salim dari Az-Zubaid , dan berkata Uqail dari Az-

Zuhri telah mengabarkan kepadaku Urwah  dari Nabi shalallahu „alaihi 

wasallam. 
 

Pencarian menggunakan Maktabah Al-Syamilah, dengan lafal  ،اْس َ ْرُقوا ََلَا 

 hadits tentang permasalahan ini ditemukan di kitab selain  َِ نَّ ِِّبَا النَّْظرَة

Shahih Bukhari dan kutub  al-tis‟ah.  
Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari dalam 

kitab At-Tib bab Ruqyah al-„Ain no. hadits 5298 dan bab Waman yatawakal 

ala Allah fahuwa hasbuh no. hadits 5991 dengan lafal yang berbeda dan 

dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad Ahmad  bab hadits 

„Amr bin Rabi‟ah no hadits 15144 dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam 

Sunan Ibnu Majah bab Al-„Ain no. 3499 dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban 

dalam kitab Al-Raqi wa Al-Tama‟i. 
Hadits-hadits yang telah ditakhrij adalah sebagai berikut: 
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 Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardizbah Al-Ja‟fi Al- 

Bukhari, Shahih Bukhari, (Indonesia: Maktabah Dahlan), Nomor  Hadits  5379,  Juz 4, h. 2349 



 

1. Hadits Riwayat Ibnu Majah 

a. Sunan Ibnu Majah bab Al-‘Ain 

ثَ َنا ُوَىْيٌب َعْن َأِِب َواِقٍد َعْن  ثَ َنا أَبُو ِىَشاٍم اْلَمْخُزوِمىُّ َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدَّ َحدَّ
 صلى اهلل عليو وسلم-َأِِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْْحَِن َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّو 

 102..«اْسَ ِ يُيوا بِاللَِّو  َِ نَّ اْلَ ْ َ َح ٌّق »
“Diriwayatkan dari Muhammad bin Basyar dari Abu Hisyam Al-Makhzumy 

dari Wuhaib dari Abi Waqid dari Abi Salamah bin Abdul Rahman dari 

„Aisyah ra. Ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “aku berlindung 

kepada Allah bahwa al-„ain (tilik) adalah haq (benar-benar ada).  

 

2. Hadits Riwayat Ibnu Hibban 

a. Shahih Ibnu Hibban bab Al-Fara’idh Kitab Al-Raqi wa Tama’i 

َحَدثَ َنا َأْْحَْد ْبِن  َأْخبَ رَنَا ُُمَمَّْد ْبُن ِإْسَحاْق الثَ ْقِفي َحَدثَ َنا ُُمَمَّْد ْبُن َعْبد الرَِّحْيم

قَاَل : ِإْسَحاْق َاحلَْْضَرِمي َحَدثَ َنا َوَىْب َعْن اِْبِن طَاُوْوس َعْن أَبِْيِو َعْن اِْبِن َعَباٍس قَالَ 

اَْلَ ْ  َحٌ  َوَلوَْكاَن َشْيِء ساب  القدر لسبق و  ): َرُسْوُل اهلِل َصَلى اهللُ َعَلْيِو َو َسَلْم 

 103.ال   وإذا اس غسل م  اغسلوا
“Telah mengabarkan kepada kamu Muhammad bin Ishaq Al-Tsaqfi dari 

Muhammad bin Abd Al-Rahim dari Ahmad bin Ishaq Al-Hadhramy dari 

Wahab dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas ia berkata 

Rasulullah saw. bersabda “penyakit sihir „ain (mata pendengki) itu benar 
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adanya, andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului taqdir, maka ain akan 

mendahuluinya, dan apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah”. 

 

3. Hadits Riwayat Imam Ahmad bin Hambal 

a. Musnad Ahmad bab ‘Amir bin Rabi’ah 

َثِِن َأِِب  ثَ َنا َعْبُد اللَِّو َحدَّ ثَ َنا َأِِب َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ِعيَسى َعْن أَُميََّة  َحدَّ ثَ َنا وَِكيٌع َحدَّ َحدَّ

ْبِن ِىْنِد ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَ ْيٍف َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعاِمٍر قَاَل اْنطََلَ  َعاِمُر ْبُن رَبِيَ َة َوَسْهُل 

 َاْنطََلَقا  َ ْلَ ِمَساِن اْْلَْمَر قَاَل  َ َوَضَع َعاِمٌر ُجبًَّة َكاَنْت  ْبُن ُحنَ ْيٍف  ُرِ َداِن اْلُغْسَل قَالَ 

َ َسِمْ ُت لَُو ِِف  َعَلْيِو ِمْن ُصوٍف  َ َنظَْرُت إِلَْيِو َ َأَصْبُ ُو ِبَ ْيِِن  َ نَ َزَل اْلَماَء  َ ْغَ ِسُل قَالَ 

َ َأْخبَ ْر ُُو   اْلَماِء قَ ْرقَ َ ًة َ أَ َ ْيُ ُو  َ َناَا ْ ُ ُو َث َثاً  َ َلْم  ُِْبِِن َ أَ َ ْيُت النَِّ َّ صلى اهلل عليو وسلم

َ َضَرَب َصْدرَُه بَِيِدِه  َ َ اَء َ ِْشى َ َخاَا اْلَماَء َكَأ ىِّن أَْنظُُر ِإَ  بَ َياِا َساقَ ْيِو قَالَ  قَال

قَاَل  َ َقاَم  َ َقاَل َرُسوُل اللَِّو . «اللَُّهمَّ أَْذِىْب َعْنُو َحرََّىا َوبَ ْرَاَىا َوَوَصبَ َها » ُُثَّ قَاَل 

ِإَذا رََأى َأَحدُُكْم ِمْن َأِخيِو َأْو ِمْن نَ ْفِسِو َأْو ِمْن َمالِِو َما » صلى اهلل عليو وسلم 

 104.(رواه أْحد)  ُ ْ ِ ُبُو  َ ْليُبَ رىِّنْكُو  َِ نَّ اْلَ ْ َ َح ٌّق 

“Telah menceritakan kepada kami Waki‟ telah menceritakan kepada kami 

Bapakku dari abdullah bin „Isa dari Umayyah bin Hind bin Sahl bin Hunaif 

dari Abdullah bin „Amir berkata; „Amir bin Rabi‟ah dan Sahl bin Hunaif 

berangkat hendak mandi. Keduanya berangkat mencari tempat sembunyi . 

„Amir meletakan jubahnya yang dipakai yang terbuat dari wol. Lalu saya 

melihat dengan mata kepalaku sendiri, lalu dia menurunkan air dan dia 

mandi. Saya mendengar pada air tersebut suara lalu saya mendatanginya 

dan saya memanggilnya tiga kali, namin dia („Amir ra.) tidak menjawabku. 
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Lalu saya mendatangi Nabi Shallallahu‟alaihiwasallam dan saya meberitahu 

mengenai hal itu. (Abdullah bin „Amir ra.) berkata; lalu dia datang dengan 

berjalan lalu menceburkan ke dalam air sampai saya bisa melihat warna 

putih pada kedua betisnya. Lalu dia memukul dadanya dengan tangannya 

lalu berkata; Ya Allah hilangkanlah panasnya, dinginnya dan skaitnya. Lalu 

dia berdiri dan Rasulullah Shallallahu‟alaihiwasallam bersabda: “Jika salah 

seorang melihat dari saudaranya, dirinya atau dari hartanya, hal yang 

menyenangkannya maka mintalah agar memperoleh keberkahan, 

sesungguhnya „ain (sorotan mata jahat karena kedengkian) benar-benar ada. 

 

 

 

4. Hadits Riwayat Imam Bukhari 

a. Shahih Bukhari bab Fadhl al-Fatihah al-Kitab 

ثَ َنا ِىَشاٌم َعْن ُُمَمٍَّد َعْن َمْ َبٍد َعْن َأِِب  ثَ َنا َوْىٌب َحدَّ َثِِن ُُمَمَُّد ْبُن اْلُمثَ ِنَّ َحدَّ َحدَّ

َسِ يٍد اْْلُْدرِىىِّن قَاَل ُكنَّا ِِف َمِسرٍي لََنا  َ نَ زَْلَنا َ َ اَءْت َجارِ ٌَة  َ َقاَلْت ِإنَّ َسيىِّنَد احلَْىىِّن 

َسِليٌم، َوِإنَّ نَ َفرَنَا ُغيٌَّب  َ َهْل ِمْنُكْم رَاٍق  َ َقاَم َمَ َها َرُجٌل َما ُكنَّا نَْأبُ ُنُو بِرُقْ َيٍة  َ َرقَاُه  َ بَ رَأَ 

َ َأَمَر لَُو بَِث َِثَ  َشاًة َوَسَقانَا لَبَ ًنا  َ َلمَّا َرَجَع قُ ْلَنا لَُو َأُكْنَت ُُتِْسُن رُقْ َيًة َأْو ُكْنَت  َ ْرِقى 

قُ ْلَنا الَ ُُتِْدثُوا َشْيًئا َحَّتَّ نَْأِ َى َأْو َنْسَأَل النَِّ َّ . قَاَل الَ َما َرقَ ْيُت ِإالَّ بِأُمىِّن اْلِكَ اِب 

 َ َلمَّا َقِدْمَنا اْلَمِد َنَة ذََكْرنَاُه لِلنَِّ ىِّن صلى اهلل عليو وسلم  َ َقاَل  صلى اهلل عليو وسلم

 105َوَما َكاَن  ُْدرِ ِو أَن ََّها رُقْ َيٌة اْقِسُموا َواْضرِبُوا ِ  ِبَسْهم»
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“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Mutsanna telah 

menceritakan kepada kami Hisyam dari Muhammad dari Ma‟bad dai Abu 

Sa‟id Al-Khudri ia berkata; Dalam perjalanan yang kami lakukan, kami 

singgah di suatu tempat, lalu datanglah seorang wanita dan berkata. 

“Sesungguhnya ada seorang kepala kampung sakit, sementara orang-orang 

kami sedang tiada. Apakah salah seorang dari kalian ada yang bisa 

meruqyah? Maka berdirilah seorang laki-laki yang kami sendiri tidak tahu 

bahwa ia bisa meruqyah. Ia beranjak bersama wanita itu, lalu meruqyah, 

dan ternyata yang diruqyah sembuh. Kemudian sang kepala kampung 

memerintahkan agar laki-laki itu diberi tiga puluh ekor kambing, dan kami 

pun diberinya minuman susu. Setelah pulang, kami bertanya padanya, 

“Apakah kamu memang seorang yang pandai meruqyah? Ia menjawab. 

“Tidak, dan tidaklah aku meruqyahnya, kecuali dengan Ummul Kitab. 

“Kami katakan, “janganlah kalian berbuat apa-apa, hingga kita sampai 

kepada Nabi shallallahu „alaihi wasallam dan bertanya pada beliau.” Ketika 

kami sampai di Madinah, kami pun menuturkan hal itu pada Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam, dan beliau bersabda :“ Lalu siapa yang 

memberitahukannya, bahwa itu adalah ruqyah. Bagikanlah kambing itu, dan 

aku juga diberi bagian.” Abu Ma‟mar berkata; Telah menceritakan kepada 

kami Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Hisyam telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin telah menceritakan 

kepadaku Ma‟bad bin Sirin dan Sa‟id al-Khudri dengan Hadits ini. 

 

b. Shahih Bukhari bab Wa Manyatawakal ala Allah Fahuwa Hasbuhu 

ثَ َنا ُشْ َبُة قَاَل َسَِْ ُت ُحَصْ َ ْبَن َعْبِد الرَّْْحَِن  ثَ َنا َرْوُح ْبُن ُعَباَاَة َحدَّ َثِِن ِإْسَحُ  َحدَّ َحدَّ

َأنَّ َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ : قَاَل ُكْنُت قَاِعًدا ِعْنَد َسِ يِد ْبِن ُجبَ رْي  َ َقاَل َعِن اْبِن َعبَّاِس 

ُ وَن أَْلًفا ِبَغرْيِ ِحَساِب ُىُم الَِّيْ َن اَل  )َعَلْيِو َو َسلََّم قَاَل  َ ْدُخُل اََلنََّة ِمْن أُمَِِّت َسب ْ

ْم  َ  َ وَكَُّلون  106.َ ْس َ ْرقُ ْوَن َواَل  َ َ طَي َُّروَن َوَعَلى َرِّبىِِّن

“Telah menceritakan kepada Ishaq telah menceritakan kepada kami Rauh 

bin Ubadah  telah menceritakan kepada kami Syu‟bah, dia berkata; saya 

mendengar Hushain bin Abdurrahman dia berkata; saya berdiri disamping 

Sa‟id bin Jubair lalu dia berkata; dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam bersabda : “ Ada tujuh puluh ribu orang dari 

umatku yang masuk syurga tanpa hisab, yaitu yang tidak menerima diruqyah 
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(pengobatan dengan jampi-jampi, atau mantera), tidak berfirasat sial karena 

melihat burung dan hanya bertawakkal kepada Tuhan mereka. 

 

c. Shahih Bukhari bab Ruqyah Al-‘Ain no 5379 

ْ ُت َعْبُدااهلِل  َثِِن َمْ َبُدْبُن َخاِلٍدقَاَل َسَِ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َكِشرٍي َأْخبَ رَنَا ُسْفَياُن قَاَل َحدَّ َحدَّ

َها قَاَلْت أََمَرِ  َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْو  اٍا َعْن َعاِئَشَة َرِضَيااهللُ َعن ْ ْبَن َشدَّ

 .أََمَر َأْن ُ ْس َ ْرَقى ِمْن الَ  ِ 
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Sufyan ia 

berkata “telah menceritakan kepadaku Ma‟bad bin Khalid ia berkata”: Aku 

mendengar Abdullah bin Syaddad dari „Aisyah ra, ia berkata: “Rasulullah 

saw. menyuruhku atau beliau menyuruh agar „ain diruqyah” 
d. Shahih Bukhari bab Ruqyah Al-‘Ain no 5380 

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن  َمْشِقىُّ َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َوْىِب ْبِن َعِطيََّة الدىِّن َثِِن ُُمَمَُّد ْبُن َخاِلٍد َحدَّ َحدَّ

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن اْلَولِيِد الزُّبَ ْيِدىُّ َأْخبَ رَنَا الزُّْىرِىُّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبَ رْيِ َعْن زَ ْ َنَب  َحْرٍب َحدَّ

رََأى ِِف  َأنَّ النَِّ َّ صلى اهلل عليو وسلم ابْ َنِة َأِِب َسَلَمَة َعْن أُمىِّن َسَلَمَة  رضى اهلل عنها

َوقَاَل ُعَقْيٌل َعِن « اْس َ ْرُقوا ََلَا ،  َِ نَّ ِِّبَا النَّْظرََة » بَ ْيِ َها َجارِ ًَة ِِف َوْجِهَها َسْفَ ٌة  َ َقاَل 

الزُّْىرِىىِّن َأْخبَ َرِ  ُعْرَوُة َعِن النَِّ ىِّن صلى اهلل عليو وسلم  َابَ َ ُو َعْبُد اللَِّو ْبُن َسااٍِ َعِن 

 107.الزُّبَ ْيِدىّ 
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Wahb bin „Athiyah ad 
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Dimasyyqi telam menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb  telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin al Walid Az Zubaidi  telah 

mengabarkan kepada kami Az Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Zainab 

puteri Ummu Salamah dari Ummu Salamah radiallahu‟anha bahwa Nabi 

shalallahu „alaihi wasallam melihat budak wanita di rumahnya, ketika 

beliau melihat bekas hitam pada wajah budak wanita itu, beliau bersabda: 

“Ruqyahlah dia, karena padanya terdapat nadlrah (sisa sakit yang 

disebabkan karena sorotan mata jahat).” Hadits ini diperkuat oleh riwayat 

Abdullah bin Salim dari Az-Zubaid , dan berkata Uqail dari Az-Zuhri telah 

mengabarkan kepadaku Urwah  dari Nabi shalallahu „alaihi wasallam. 
 

Dari uraian hadits di atas, penulis telah memetakan hadits yang telah 

ditakhrij sebelumnya. Namun, dalam hal ini penulis hanya akan meneliti 

hadits-hadits yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari. Hadits-hadits pada 

Shahih Al-Bukhari yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: 

 

 

a. Shahih Bukhari bab Fadhl al-Fatihah al-Kitab 

ثَ َنا ِىَشاٌم َعْن ُُمَمٍَّد َعْن َمْ َبٍد َعْن َأِِب  ثَ َنا َوْىٌب َحدَّ َثِِن ُُمَمَُّد ْبُن اْلُمثَ ِنَّ َحدَّ َحدَّ

َسِ يٍد اْْلُْدرِىىِّن قَاَل ُكنَّا ِِف َمِسرٍي لََنا  َ نَ زَْلَنا َ َ اَءْت َجارِ ٌَة  َ َقاَلْت ِإنَّ َسيىِّنَد احلَْىىِّن َسِليٌم 

َوِإنَّ نَ َفرَنَا ُغيٌَّب  َ َهْل ِمْنُكْم رَاٍق  َ َقاَم َمَ َها َرُجٌل َما ُكنَّا نَْأبُ ُنُو بِرُقْ َيٍة  َ َرقَاُه  َ بَ رَأَ َ َأَمَر لَُو 

بَِث َِثَ  َشاًة َوَسَقانَا لَبَ ًنا  َ َلمَّا َرَجَع قُ ْلَنا لَُو َأُكْنَت ُُتِْسُن رُقْ َيًة َأْو ُكْنَت  َ ْرِقى قَاَل الَ 

صلى اهلل  قُ ْلَنا الَ ُُتِْدثُوا َشْيًئا َحَّتَّ نَْأِ َى َأْو َنْسَأَل النَِّ َّ . َما َرقَ ْيُت ِإالَّ بِأُمىِّن اْلِكَ اِب 

َوَما َكاَن » َ َقاَل  عليو وسلم  َ َلمَّا َقِدْمَنا اْلَمِد َنَة ذََكْرنَاُه لِلنَِّ ىِّن صلى اهلل عليو وسلم 

  . ُْدرِ ِو أَن ََّها رُقْ َيٌة اْقِسُموا َواْضرِبُوا ِ  ِبَسْهم
b. Shahih Bukhari bab Wa Manyatawakal ala Allah Fahuwa Hasbuhu 



 

ثَ َنا ُشْ َبُة قَاَل َسَِْ ُت ُحَصْ َ ْبَن َعْبِد الرَّْْحَِن  ثَ َنا َرْوُح ْبُن ُعَباَاَة َحدَّ َثِِن ِإْسَحُ  َحدَّ َحدَّ

َأنَّ َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ : قَاَل ُكْنُت قَاِعًدا ِعْنَد َسِ يِد ْبِن ُجبَ رْي  َ َقاَل َعِن اْبِن َعبَّاِس 

ُ وَن أَْلًفا ِبَغرْيِ ِحَساِب ُىُم الَِّيْ َن اَل  )َعَلْيِو َو َسلََّم قَاَل  َ ْدُخُل اََلنََّة ِمْن أُمَِِّت َسب ْ

ْم  َ  َ وَكَُّلون  108.َ ْس َ ْرقُ ْوَن َواَل  َ َ طَي َُّروَن َوَعَلى َرِّبىِِّن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Shahih Bukhari bab Ruqyah Al-‘Ain no 5379 

َثِِن َمْ َبُدْبُن َخاِلدٍ  ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َكثرٍي َأْخبَ رَنَا ُسْفَياُن قَاَل َحدَّ ْ ُت َعْبُداهلِل ْبَن  َحدَّ قَاَل َسَِ

َها قَاَلْت أََمَرِ  َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْو أََمَر  اٍا َعْن َعاِئَشَة َرِضَيااهللُ َعن ْ َشدَّ

 .َأْن ُ ْس َ ْرَقى ِمْن الَ  

 
d. Shahih Bukhari bab Ruqyah Al-‘Ain no 5380 

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن  َمْشِقىُّ َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َوْىِب ْبِن َعِطيََّة الدىِّن َثِِن ُُمَمَُّد ْبُن َخاِلٍد َحدَّ َحدَّ

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن اْلَولِيِد الزُّبَ ْيِدىُّ َأْخبَ رَنَا الزُّْىرِىُّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبَ رْيِ َعْن زَ ْ َنَب  َحْرٍب َحدَّ
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 Ibid, Kitab Al-Raqaq, Bab Waman yatawakal ala Allah Fahuwa Hasbuhu, Juz 20, h. 111 



 

رََأى ِِف  َأنَّ النَِّ َّ صلى اهلل عليو وسلم ابْ َنِة َأِِب َسَلَمَة َعْن أُمىِّن َسَلَمَة  رضى اهلل عنها

 َابَ َ ُو َعْبُداهلِل ْبُن  . . اْس َ ْرُقوا ََلَا،  َِ نَّ ِِّبَا النَّْظرَةَ »بَ ْيِ َها َجارِ ًَة ِِف َوْجِهَها َسْفَ ٌة  َ َقاَل 

109.َسااٍِ َعِن الزُّبَ ْيِدىىِّن 
 

C. I’tibar dan Skema Sanad Hadits. 

Setelah dilakukan takhrij, maka langkah berikutnya adalah melakukan 

i‟tibar, yaitu menguraikan rantai sanad yang ada pada suatu hadits. Hal ini 

dimaksudkan untuk menemukan adanya syahid dan muttabi‟.
110

 Untuk 

memudahkan kegiatan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan skema 

hadits sebagai berikut: 

 

1. Hadits Riwayar Imam Bukhari bab Fadhl al-Fatihah al-Kitab 
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 Syahid secara bahasa artinya yang menyaksikan. Sedangkan menurut istilah artinya 

suatu hadits yang matannya cocok dengan matan hadits lain. (lihat Totok Jumantoro, Kamus Ilmu 

Hadits, h. 236). Mutabi artinya suatu hadits yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu 
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Rasulullah SAW 

 

Abi Sa‟id Al-Khudry 

 

Ma‟bad 

 

Hisyam 

Muhammad bin Wasi‟ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema di atas, dapat diuraikan periwayatannya sebagai 

berikut: 

a. Mukharij
111

 hadits ini adalah Imam Al-Bukhari 

b. Perawi pada hadits ini adalah Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Mutsana, 

Wahab bin Jarir bin Hazm, Hisyam bin Hasan, Ma‟bad bin Khalid, Abi 

Sa‟id Al-Khudry. 

c. Sighat periwayatannya adalah hadatsani, hadatsana, „an, qala. 

Kata hadatsana (seseorang telah menceritakan kepadaku), adalah 

sighat hadits yang digunakan untuk metode periwayatan yang dilakukan 

secara langsung. Kata hadatsana juga sering disingkat dengan na, datsana, ni, 

datsani. 

Sedangakan sighat „an jika digunakan pada hadits, disebut hadits 

mu‟an‟an
112

. Namun hadits di atas bukanlah hadits mu‟an‟an karena 

periwayatannya tidak hanya menggunakan sighat „an.  
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 Mukharij secara etimologi berarti yang mengeluarkan, sedangkan secara terminologi 

ilmu hadits adalah tiap-tiap orang yang mengeluarkan atau mencatat hadits. (lihat Totok 

Jumantoro, Kamus Ilmu Hadits), h. 157. 

Wahab 

 

Muhammad bin Mutsana 

 

Al-Bukhari 
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2. Hadits Riwayat Imam Bukhari bab Waman Yatawakal ala Allah 

Fahuwa Hasbuhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema di atas, dapat diuraikan periwayatannya sebagai 

berikut: 

a. Hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 

b. Jalur periwayatannya adalah dari Imam Al-Bukhari, Ishaq bin Rohauyah, 

Ruh Ubadah, Su‟bah bin Al-Hajaj, Hushain bin Abdul Rahman, Sa‟id bin 

Jubair, dan Ibnu Abbas. 

c. Sighat periwayatannya hadatsani, hadatsana, sami‟tu, dan qala. 

 

Rasulullah SAW 

 

Hushain bin Abdul Rahman 

Ibnu Abbas 

Sa‟id bin Jubair 

Syu‟bah 

Ruh bin Ubadah 

Ishaq 

Al- Bukhari 



 

3. Hadits Riwayat Imam Bukhari bab Ruqyah al-‘Ain no. 5379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Berdasarkan skema di atas, periwayatan yang dapat di uraikan adalah 

sebagai berikut: 

a. Mukharij hadits di atas adalah Imam Al-Bukhari. 

b. Jalur periwayatannya adalah dari Imam Al-Bukhari, Muhammad bin 

Katsir, Sufyan bin Uyaynah, Ma‟bad bin Khalid, Abdullah bin Sadad, 

Aisyah ra. 

c. Sighat periwayatannya adalah hadatsana, akhbarana, qala, hadatsani, 

sami‟tu. 

 

 

Rasulullah SAW 

Aisyah ra. 

Abdullah bin Saddad 

Ma;bad bin Khalid 

Sufyan 

Muhammad bin Kastir 

 

Al- Bukhari 



 

4. Hadits Riwayat Imam Bukhari bab Ruqyah al-‘Ain no. 5380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema hadits di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mukharij pada hadits di atas adalah Imam Al-Bukhari. 

b. Jalur periwayatannya adalah dari Imam Al-Bukhari, Muhammad bin 

Khalid, Muhammad bin Wahab bin „Athiyah Al-Dimasqy, Muhammad bin 

Harb, Muhammad bin Al-Walid Al-Zubaidi, Al-Zuhri, Urwah bin Al-

Zubair, Zainab binti Abi Salamah, Ummu Salamah. 

c. Sighat periwayatannya hadatsani, hadatsana, akhbarana, „an. 

Rasulullah SAW 

Ummu Salamah ra. 

Zainab binti Abi Salamah 

Urwah bin Zubair 

Muhammad bin Wahab bin „Athiyah al-Dimasqy 

 

Al-Zuhri 

Muhammad bin Harb 

 

Muhammad bin Al-Walid Al-Zubaidi 

 

Muhammad bin Khalid 

Al- Bukhari 



 

D. Penelitian Sanad Hadits 

1. Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari bab Fadhl al-Fatihah al-Kitab. 

a. Imam Al-Bukhari 

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin 

Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al- Ja‟fiy al-Bukhari. Ia lahir pada 

tanggal  13 bulan Syawal 194 H (810 M) di kota Bukhara, sejak usia 10 

tahun beliau sudah mempunyai perhatian dalam ilmu-ilmu hadits.
113

 

Pendapat Ulama tentang nya adalah Al- Tirmidzi berkata aku tidak 

melihat dalam ilmu Ilah (cacat yang tersembunyi dalam Hadits) dan para 

tokoh Hadits seorang yanglebih mngetahui dari Al-Bukhari. Ibnu 

Khuzaimah berkata aku tidak melihat di bawah  kolong langit seorang 

yang lebih mengetahui Hadits Rasulullah SAW dan yang lebih hafal 

daripada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Hafizh Adz-Dzahabi 

berkata dia adalah kitab Islam yang paling agung setelah kitab Allah. 

Diantara kelebihan daya ingat (dhâbith) dan kecerdasan Imam Al-

Bukhari mampu mengembalikan dan menerapkan kembali 100 pasang 

sanad hadits pada matan yang sengaja dia acak (hadits maqlȗb)
 
oleh 10 

Ulama Bahgdad dalam rangka menguji kapabilitas daya ingat dan 

intelektual Al- Bukhari dalam meriwayatkan hadits.
114

 

b. Muhammad bin Mutsana 

Namanya adalah Muhammad bin Mutsana bin Ubaid bin Qais bin 

Dinar Al-Anzi atau Abu Musa Al-Bisri, seorang hafidz ternama di 
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zamannya. Guru-gurunya adalah Abi Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-

Thaliqani, Ibrahim bin Shalih bin Dirham Al-Bahily, Ibrahim bin „Amr bin 

Ubay Al-Wazir, Ibrahim bin Yazid bin Murdanibah, Ahmad bin Sa‟id Ad-

Darimi, Azhar bin Sa‟ad Al-Samani, Ruh bin Ubadah, Salim bin Nuh, 

Sufyan bin ‘Uyaynah, Al-Walid bin Muslim, Wahab bin Jarir bin 

Hazm, Abi „Ashim Al-Dhahaky bin Mukhalid, Mu‟tamar bin Sulaiman, 

Mu‟adz bin Hisyam, Haitsam bin Jamil.  

Murid-murid beliau adalah Muhammad bin Mutsana adalah Abu Ya‟la 

Ahmad bin Ali bin Al-Mutsana Al-Mushaly, Abu Bakar Abdullah bin Abi 

Daud, Abdullah Muhammad bin Abi Al-Dunya, Abdullah bin Muhammad 

bin Najiyah, Abu Al-Husain Abdullah bin Muhammad bin Yunus Al-

Samnany dan masih banyak lainnya. 

Pendapat ulama tentangnya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari 

Yahya bin Ma‟in berkata bahwa dia “tsiqah”, dapat dipercaya.
115

 

c. Wahab 

Nama lengkapnya Wahab bin Jarir bin Hazm bin Zaid bin Abdullah 

bin Syuja‟ Al-„Azdiy Abu Al-„Abbas Al-Bishri Al-Hafidz. Dia 

meriwayatkan dari Ayahnya, Ikrimah bin „Ammar, Hisyam bin Hasan, 

Ibnu „Aun, Hisyam Al-Dastawai, Syu‟bah, Shakhr bin Juwairiyah, Musa 

bin Ali bin Ribah, Qurrah bin Khalid, Salam bin Abi Muthi‟, Hamad bin 

Za‟id, Al-Aswad bin Syauban. Murid-murid yang meriwayatkan darinya 

Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madiniy, Yahya bin Ma‟in, Ishaq bin 
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 Jamal Al-Din Abi Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizy, Tahdzib Al-Kamal, Maktabah Al-Syamilah, 

juz 9, h. 356. 



 

Rahwiyah, Abu Khaitsimah, Abdullah bin Muhammad Al-Musnadiy, Abu 

Qudamah Al-Sihrizi, Nashr bin Ali Al-Juhdumiy, Abwah Ali bin Nashr, 

Uqbah bin Muhrim. 

Abu Daud Jarir bin Hazim meriwayatkan hadits dari abu luhay‟ah, dia 

memperlihatkan lembaran persis seperti yang dimiliki oleh Wahab bin 

Jarir (bukti Jarir pernah menulis hadits). Al-Nasai berkata “Tidak ada 

masalah dengan nya, dan disebutkan pula dalam “tsiqât” karya inbu 

Hibban. Al- Ajali berkata bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya.
116

 

d. Hisyam 

Nama lengkapnya adalah Hisyam bin Hasan Al-Azdy Al-Kurdusy Abu 

Abdullah Al-Bishry. Guru-gurunya adalah Hamid bin Hilal, Hasan Al-

Bishry, Muhammad, Anas, Hafshah Bani Sairin, Ikrimah, Abu Ma‟syar 

Ziyad bin Kalib, Wasil maula Abi „Uyaynah, Ayyub bin Musa, Abdul 

Aziz bin Shahib, Qais bin Sa‟ad Al-Makhy, Hisyam bin „Urwah, 

Muhammad bin Wasi’i, Suhail bin Abi Shalih. 

Murid-murid beliau adalah Ikrimah bin Ammar, Sa‟id bin Abi 

„Arubah, Syu‟bah, Sufyan Al-Tsauri, Sufyan bin „Uyaynah, Wahab bin 

Jarir, Abdullah bin Idris, Ibnu Juraij, Jarir bin Abdul Hamid dan masih 

banyak lainnya. 

„Arim berkata mengutip Hamad bin Yazid dari Sa‟id bin Shadaqah 

bahwa Muhammad bin Sirin berkata bahwa Hisyam adalah golongan kita, 

ahl al-bait. Hammad berkata bahwa „Ayyub pernah berkata: “Tanyakan 

                                                 
116

 Ibnu Hajar Al-Asqalany, Tahdzib Al-Tahdzib, bab Harf al-Waw, Maktabah Al-Syamilah, 

juz 11, h. 141. 



 

padaku tentang suatu hadits yang diriwayatkan Hisyam (tidak diragukan 

lagi kepribadiannya).
117

 

e. Muhammad bin Wasi‟ 

Muhammad bin Wasi‟ bin Jabir Al-Ukhnus Aidz bin Kharajah bin 

Ziyad bin Syams Al-Azdy Abu Bakar, dikenal dengan Abu Abdullah Al-

Bashry. 

Guru-gurunya adalah Anas bin Malik, Salim bin Abdullah bin Umar, 

Abdullah bin Al-Shamt, Mathruf Ibn Abdullah Al-Syakhir, Sa‟id bin Abi 

Al-Hasan, Al-Bashry, Sytih bin Nahar, Abi Shalih Al-Hanafi, Abi Shalih 

Al-Saman, Al-A‟mash.  

Murid-muridnya yakni Hisyam bin Hasan, Muhammad bin Jihadah, 

Ashl  bin Abdul Rahman, Al-Hamdan, Ismail bin Muslim Al-Abdy, 

Abdullah bin Hizb. 

Pendapat Ulama tentang nya Ibnu Al- madini berkata saya tidak tahu 

dia, telah mendengar dari salah satu sahabat, Al- Ajali berkata bahwa dia 

adalah  hamba yang dapat di percaya.
118

 

f. Ma‟bad bin Khalid 

Nama lengkapnya Ma‟bad Al-Jauhany Al-Bishry. Dikatakan pula 

namanya Ma‟bad bin Abdullah bin Awamir. Dikatakan pula namanya 

Ma‟bad bin Khalid. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh 

wa Al-Ta‟dil, ia berkata bahwa sebenarnya nasabnya tidak diketahui, dan 
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dia adalah orang yang pertama kali berbicara tentang taqdir (madzhab 

Qadariyah) di Bashrah. 

Guru-guru beliau adalah Umar dan dari Imran. Orang-orang yang 

meriwayatkannya adalah Qatadah, Malik bin Dinar, „Auf Al-„Araby. 

Saya telah mendengar ayah saya berbicara bahwa dia pernah bahwa 

Ma‟bad jujur dalam haditsnya, ia adalah salah satu penyebar Qadariyah 

dan datang ke Madinah dan merusak fikiran orang-orang Madinah. Dari 

Yahya bin Ma‟in dia berpendapat bahwa Ma‟bad Al-Jauhany tsiqah.
119

 

Ma‟bad bin Khalid tidak beristri. Pendapat mengatakan bahwa Ma‟bad 

adalah orang yang pertama yang membahas Qadariyah dari generasi 

Tabi‟in.
120

 

g. Abi Sa‟id Al-Khudry 

Abi Sa‟id Al-Khudry wafat pada tahun 63 H, ada pula yang 

berpendapat tahun 74 H atau 693 M pada usia 86 tahun.
121

 Guru-gurunya 

yaitu Ayah dan Kakeknya. Sedangkan ulama yang meriwayatkan darinya 

adalah anaknya Hakim, Katsir bin Zaid Al-Aslamy, Falih bin Sulaiman, 

Ibrahim bin Abi Yahya, dan lain-lain. 

Al-Bukhari mengatakan haditsnya munkar.
122
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2. Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari bab Waman Yatawakal ala Allah 

Fahuwa Hasbuhu. 

a. Ishaq bin Rahawyh 

Ishaq bin Rahawyh adalah Imam Besar, Syaikh al-Masyriq, Sayyid Al-

Hafidz lahir pada tahun 163 H. Nama asli Ishaq adalah Ishaq bin Ibrahim 

bin Mukhalid bin Ibrahim bin abdullah bin Mathar bin Ubaidillah bin 

Ghalib bin Warits bin Ubaidillah bin „Atyah bin Marrah bin Ka‟ab bin 

Humam bin Asad bin Marrah bin Amru bin Hanzalah bin Malik bin Zaid 

Manah bin Tamim al-Tamimiy dan al-Hanzaliy al-Mauziy. Ia tinggal di 

Naisabur, saya (penulis buku) berpendapat bahwa dia lahir pada tahun 161 

H
123

 

Murid-muridnya adalah Baqiyah bin Walid, Yahya bin Adam, Ahmad 

bin Hanbal, Yahya bin Ma‟in, Ishaq bin Manshur, Muhammad bin Yahya, 

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bil Al-Hajjaj, Abu Daud, 

Muhammad bin Isa Al-Salamy, Muhammad bin Nashr Al-Marzy, Daud 

bin Ali Al-Thahary, Muhammad bin Ishaq, Ja‟far Al-Faryabi, Ishaq ibn 

Ibrahim, Hasan bin Muhammad Al-Baqany,  Abu Al-Abbas Al-Hasan bin 

Sufyan.
124

 

b. Ruh bin Ubadah 
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Nama lengkapnya adalah Ruh bin Ubadah Al-Ala‟ bin Hasan Al-Qaisy 

Al-Bashry.
125

 Guru-gurunya yakni Aiman bin Nabil, Malik, Al-Auza‟I, 

Ibnu Juraij, Ibnu „Aun, Ibnu Ani Da‟b, Habibi bin Al-Syahid, Ibnu Abi 

„Arubah, Syu’bah Al-Hajjaj, Hajjaj bin Abi Utsman, Suyan bin 

„Uyaynah, Sufyan Al-Tsauri. 

Murid-muridnya yakni Abu Haitsamah, Ahmad bin Hanbal, Abu 

Qudamah, Ibnu Numair, Abdullah Al-Musnady, Ali Al-Madiny, Ishaq bin 

Rahawiyah, Ahmad bin Mani‟, Al-Jauzujany, Harits bin Abu Usamah. 

Diantara Ruh, Al-Haffaf, dan Abu Zaid al-Nahwi, siapakah yang 

paling kamu sukai? Dia menjawab Ruh. Ibnu Abi Khaitsumah berkata dai 

Yahya bahwa dia dapat di percaya dan jujur, begitu pula yang disebutkan 

oleh Abu „Ashim.
126

 

c. Syu‟bah bin Al-Hajjaj. 

Nama lengkapnya Syu‟bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad Al-„Atky, 

maula Busthamy Al-Wasithy Al-Bashry lahir pada tahun 82 H, dan wafat 

tahun 160 H. 
127

 Ia meriwayatkan dari ayahnya Al-Hajjaj bin Al-Warad, 

Iban bin Taghlib, Ibrahim bin Amir bin Mas‟ud, Ibrahim bin Muhajir, 

Ibrahim bin Maisarah, Ibrahim bin Maimun, Al-Azraq bin Qais, Isma‟il 

bin Raja‟, Isma‟il bin Abdul Rahman Al-Sady, Hajjaj bin „Ashim, 

Hushain bin Abdul Rahman, Hakim bin Atibah. 
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Murid-murid Syu‟bah adalah Muhammad bin Ishaq.
128

 Mayoritas 

ulama memuji Syu‟bah. Kelemahannya menurut Al-Ajali dan Ad-

Daruquthni adalah dibidang rijal al-hadits dan bukan pada matan hadits. 

Beliau adalah ulama hadits dari ulama jarh wa at-ta‟dil.
129

 

d. Hushain bin Abdul Rahman 

Hushain bin Abdul Rahman Al-Salamy Al-Kufy. Guru-guru beliau 

adalah Jabir bin Samrah, Umarah bin Rawaibah, Zaid bin Wahab Al-Sab‟I, 

Abdullah bin Muslim Al-Khadramy. Murid-muridnya adalah Al-Tsauri, 

Syu’bah, Zaidah, Abu „Awanah, Hasyim, Ibad bin „Awam, Jarir.  

Pendapat ulama tentang nya yakni dari Abdurrahman ia berkata bahwa 

Ubai menyebutnya dari Ahmad bin Hanbal berkata bahwa Hushain bin 

Abdurrahman adalah orang yang dapat di percaya, salah satu orang yang 

terpercaya di kalangan sahabat tua.
130

 

e. Sa‟id bin Jubair 

Sa‟id bin Jubair bin Hisyam Al-Asdy Al-Walaby, maula Abu 

Muhammad. Guru-gurunya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Al-Zubair, Ibnu 

Amr, Aisyah ra dan masih banyak lainnya. 

Murid-muridnya adalah anaknya Abdul Malik, Ya‟la bin Hakim, Ya‟la 

bin Muslim, Hushain bin Abdul Rahman, Abu Ishaq Al-Sabighi, Adam 

bin Sulaiman, Bakir bin Syihab, Asy‟ats bin Abi Al-Sya‟tsa, Thalhah bin 
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Mashruf, Amr bin Abi Amr, Amr bin Marrah, Muhammad bin Sauqah, 

Manshur bin Mu‟tamar, Mughirah bin Al-Nam‟an.
131

 

 

 

 

f. Ibnu Abbas 

Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muthalib ibn Hasyim ibn Abdul Manaf 

ibn Amm. Ibnu Abbas wafat di Thaif pada tahun 68 H (687 M) pada usia 

71 tahun.
132

  

Pendapat Ulama tentangnya : Umar berkata tentangnya, karena 

cerdasnya Ibnu Abbas dia sampai hafal usia dan riwayat hidup kita tidak 

ada seorang pun dari kita yang tidak dikenalnya. Dia merupakan salah satu 

dari banyak sahabat yang banyak faham tentang Fiqh ini menurut Rabiah, 

dia adalah orang yang dapat dipercaya.
133

 

3. Hadits Riwayat Imam Bukhari bab Ruqyah al-‘Ain no. 5379 

a. Muhammad bin Kastir 

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Katsir bin Abi Atha‟ Al-

Tsaqafy, tuannya Abu Ayyub Al-Shan‟any. 

Guru-gurunya adalah Al-Auza‟I, Mu‟amar bin Rasyid, Hamad bin 

Salmah, Abi Ishaq Al-Farazy, Zaidah, Sufyan Al-Tsauri, Sufyan bin 

‘Uyaynah, Ibnu Sauzab. 
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Murid-muridnya yakni Ahmad bin Ibrahim Al-Dauraqy, Al-Hasan bin 

Shabah Al-Bazzar, Abu „Abid Al-Qasim bin Salam, Abdullah bin Abdul 

Rahman Al-Darimiy, dan masih banyak lainnya. 

Sebelumnya dia al-Madini sangat kagum dengan syekh ini 

(Muhammad bin Katsir) namun sekarang setelah mengenalnya lebih jauh 

dia kagum lagi.
134

 

b. Sufyan 

Nama lengkapnya adalah Sufyan bin „Uyaynah bin Abi Imran Maimun 

Al-Hilaly Abu Muhammad Al-Kufy. Tinggal di Makkah dan dikatakan 

bahwa Ayahnya, „Uyaynah adalah orang Makkah keturunan Abi Imran. 

Sufyan bin Uyaynah lahir pada tahun 107 H dan wafat tahun 198 H di 

Mekah.
135

 

Dia meriwayatkan dari Abdul Malik bin Amir, Abu Ishaq Al-Sabi‟I, 

Ziyad bin „Alaqah, Al-Aswad bin Qais, Iban bin Taghlib, Rauh bin 

Ubadah, Muhammad bin „Uqbah, Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, 

Ishaq bin Rahawiyah Isra‟il Abi Musa, dan masih banyak lainnya.  

Abu Hatim al-Razi berkata, “Sufyan bin Uyaynah adalah imam yang 

tsiqah (terpercaya) dan orang yang tahu tentang hadits dari jalur „Amr bin 

Dinar daripada Syu‟bah.
136

 

c. Ma‟bad bin Khalid
137
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d. Abdullah bin Syadad 

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Syadad bin Al-Had. Namanya 

Usamah bin Amr bin Abdullah bin Jabir. 

Guru-gurunya yakni Rafa‟ah bin Rafi‟ Al-Zarqy, ayahnya Syadad bin 

Al-Had, Thalhah bin Ubaidah, Abas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin 

Mas‟ud dan banyak lainnya. 

Murid-muridnya adalah Ismail bin Muhammad bin Sa‟ad bin Abi 

Waqas, Hakim bin Utaibah, Dzar bin Abdullah Al-Marhaby, Ma’bad bin 

Khalid dan  masih banyak lainnya. 

Al-Ajali dan Abu Bakar al-Khatib berkata dia adalah salah satu dari 

tabi‟in tertua dan dia adalah orang yang dapat dipercaya. Abu Jar‟ah dan 

Nasai berkata bahwa dia tsiqah.
138

 

e. Aisyah ra. 

Nama lengkapnya Aisyah binti Abu Bakar Al-Shidiq Al-Taimiyah, 

beliau adalah Umm Al-Mu‟minin (Humaira).
139

 Beliau adalah orang yang 

paling faham dalam Islam secara mutlak dari golongan wanita, dan 

merupakan istri Rasulullah saw. yang paling utama. Aisyah ra, wafat bulan 

Ramadhan setelah melakukan shalat witir pada tahun 57 H (668 M).
140
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Umm Al-Mu‟minin Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah saw., 

Ayahnya Abu Bakar Al-Shidiq, Umar bin Khattab, Hamzah bin „Amr Al-

Aslamy, Sa‟ad bin Abi Waqas, Jadamah binti Wahab Al-Asadi, Fatimah 

Az-Zahra. 

Hisyam bin Urwah berkata dari ayahnya bahwa dia berkata bahwa 

saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih paham ilmu fiqh, 

pengobatan, syair melebihi Aisyah. Atha‟ bin Abi Rabbah mengatakan 

bahwa Aisyah banyak ra‟yunya (pengetahuannya). 

4. Hadits Riwayat Imam Bukhari bab Ruqyah al-‘Ain no. 5380 

a. Muhammad bin Khalid 

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Khalid Al-Anshary. Ia 

meriwayatkan haditsnya dari Muhammad bin Abdullah Al-Anshary, 

Muhammad bin Musa bin A‟yin, Muhammad bin Wahab bin ‘Athiyah 

Al-Dimasqy.  

Sedangkan ulama yang meriwayatkan darinya adalah Al-Bukhari dan 

Abu Mas‟ud.
141

 Al- Nabati berkata dia pernah meriwayatkan hadits yang 

mathruh. 

b. Muhammad bin Wahab bin „Athiyah al-Dimasqy 

Nama lengkapanya Muhammad bin Wahab bin „Athiyah al-Dimasqy. 

Seperti yang ditulis oleh Al-Bukhari dalam buku Al-Thibb, dia 

meriwayatkan dari Muhammad bin Khalid, namanya Muhamamad bin 
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Yahya bin Abdullah bin Khalid Al-Dzihly. Ulama yang meriwayatkannya 

yakni Muhammad bin Harb Al-Abrasy. 

Menurut Abu Hatim, Muhammad bin Wahab adalah shalih al-

hadits.
142

 

c. Muhammad bin Harb 

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Harb Al-Abrasy Abu 

Abdullah Al-Khulany Al-Hamshy. Ia meriwayatkannya dari Al-Zubaidy, 

Malik. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh „Amr bin Utsman, Abu Ja‟far 

Ghandar, julukannya adalah Abu Abdullah Al-Hadzly (Ia adalah seorang 

ahli Bashrah yang meriwayatkan dari Syu‟bah dan Mu‟ammar.
143

 

d. Muhammad bin Al-Walid Al-Zubaidi 

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Al-Walid Al-Zubaidi Al-

Hamshy. Dia adalah orang yang terpercaya, Insya Allah. Dia juga 

merupakan seorang yang paling mengerti dari pada orang Syam, paling 

paham fatwa dan hadits. Dia sudah bertemu dengan Al-Zuhri dan telah 

menulis tentangnya. Wafat pada tahun 48 H pada masa Abu Ja‟ar pada 

usia 70 tahun. Muhammad bin Al-Walid adalah anak dari Al-Walid bin 

Amir, julukannya adalah Abu Hudzail. 

Guru-gurunya adalah Al-Zuhri, Salim bin Amir, Rasyid bin Sa‟ad, 

Luqman bin Amir, Abdul Rahman bin Qasim. Murid-muridnya yakni 
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Hajjaj bin Farasafah, Al-Jarah bin Malik Al-Hamshy, Muhammad bin 

Harb, Baqyah Al-Walid.
144

 

Pendapat yang lain mengatakan bahwa Muhammad bin Al-Walid 

memiliki banyak pengalaman dan ilmu. Abdul Rahman juga mengatakan 

bahwa ia adalah seorang hakim Hams yang terpercaya.
145

 

e. Al-Zuhri 

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Kisan Al-Zuhri, tuannya 

Thalhah bin Abdullah bin „Auf.  

Guru-guru Al-Zuhri adalah Abdullah bin Syaddad, Sa‟id Al-

Maqburi, „Utbah bin Abdullah. Murid-muridnya yakni Musa bin Ya‟qub 

Al-Zam‟I, dan Abdullah bin Mas‟ud. 

Disebutkan oleh Ibnu Hibabn dalam daftar orang-orang yang 

terpercaya. Menurutnya, dia mengeluarkan haditsnya dalam kitab Shahih 

Al-Bukhari. Pendapat yang lain yaitu bahwa Ibnu Qathan tidak mengetahui 

apa-apa tentangnya.
146

 

f. Urwah bin Al-Zubair 

Urwah bin Al-Zubair bin Al-„Awwam bin Khuailid bin „Asad bin Abd 

Al-Izzy bin Qushay Al-Asady Abu Abdullah Al-Madany
147

 adalah salah 

seorang fuqaha tujuh di Madinah. Beliau lahir pada masa akhir 
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kekhalifahan Umar bin Al-Khattab pada tahun 22 H dan wafat dalam 

keadaan puasa pada tahun 93 H. 

Urwah bin Al-Zubair meriwayatkan hadits dari Ayahnya, Abdullah 

(saudaranya), Asma‟ binti Abu Bakar Al-Shidiq ra. (Ibunya), Aisyah 

(sepupunya), Ali bin Abi Thalib, Sa‟id bin Zaid bin Amr bin Nufail, 

Hakim bin Hizam, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin 

Amr bin Al-Ash, Usamah bin Zaid, Abu Hurairah, Amr bin Al-Ash, 

Zainab binti Abi Salamah, Muhammad bin Maslamah, Umar bin Abi 

Salamah, Ummu Salamah (istri Nabi saw.), Ummu Habibah binti Abu 

Sufyan, Ummu Hana‟i binti Abi Thalib. 

Murid-murid beliau adalah anak-anaknya Abdullah, Utsman, Hisyam, 

Muhammad, dan Yahya, cucunya Umar bin Abdullah bin „Urwah, 

keponakannya Muhammad bin Ja‟far bin Zubair, Abu Al-Aswad, Sa‟id 

bin Khalid bin Amr bin Utsman bin Affan, Shalih bin Kisan, Al-Zuhri, 

Ibnu Abi Malikah, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin 

Hazm, dan lain-lain.
148

 

g. Zainab binti Abi Salamah 

Zainab merupakan anak dari Ummu Salamah, namanya adalah Zainab 

binti Abi Salamah. Nama lengkapnya adalah Zainab binti Abi Salamah bin 

Abdul Asad Al-Makhzumiyah. Wafat tahun 73 H.
149
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Ia meriwayatkan haditsnya langsung dari Rasulullah SAW., Ummu 

Salamah, Aisyah ra., Zainab binti Jahsy, Ummu Habibah binti Abu 

Sufyan. Sedangkan ulama-ulama yang meriwayatkan yakni Abu Ubaidah 

(anaknya), Muhammad bin Amr bin Atha‟, Hamid bin Nafi Al-Madany, 

‘Urwah bin Zubair, Abu Salamah bin Abdul Rahman, Ali bin Husain bin 

Ali. 

Al-Walid berkata bahwa dalam Al-Mustadrak Al-Hakim, riwayatnya 

tidak ditolak dan sanadnya shahih.
150

 

 

h. Ummu Salamah ra. 

Namanya Ummu Salamah (Umm Al-Mu‟minin istri Rasulullah saw.). 

Ia meriwayatkannya dari Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah 

bin Abdullah bin Ibnu Umar bin Makhzum bin Yaqzah bin Marrah Al-

Makhzumiyah, Binti Amm Khalid bin Al-Walid, Binti Amm Abu Jahal 

bin Hisyam (mereka adalah perempuan yang pertama kali hijrah). 

Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah Za‟id bin Al-Masib, 

Syaqiq bin Salamah, Al-Aswad bin Yazid, Asy-Syi‟by, Abu Shalih Al-

Saman, Syahr bin Khausyab, Atha‟ bin Rabbah. 

Ia merupakan perempuan yang cantik dan memiliki nasab yang mulia. 

Ummu Salamah merupakan Umm Al-Mu‟minin yang wafat paling terakhir 
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di antara Umm Al-Mu‟minin lainnya. Ia pun meriwayatkan banyak 

hadits.
151

 

i. Abu Salamah 

Abu Salamah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin 

Makhzum bin Yaqzah bin Marrah bin Ka‟ab, seorang tuan besar. Ia adalah 

saudara sesusuan Rasulullah saw. juga famili dari anak bibinya Barrah 

binti Abdul Muthalib, salah satu Al-Sabiqin Al-Awwalin. Beliau pun ikut 

berhijrah ke Habasyah lalu hijrah ke Madinah dan ikut dalam perang 

Badar. Sebulan setelahnya, beliau meninggal dunia. Setelah selesai masa 

„iddah istrinya, Ummu Salamah menikah dengan Rasululla saw.
152
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BAB IV 

ANALISA HADITS 

TENTANG HIPNOTIS DALAM SHAHIH BUKHARI 

A. Kualitas Hadits Tentang Hipnotis 

1. Telaah Jalur Periwayatan Hadits 

Setelah melakukan takhrij, hal yang tidak kalah penting adalah meneliti 

keadaan jalur periwayatan sanad. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui shahih 

atau dla‟ifnya suatuhadits. Sanad hadits dikatakan shahih apabila: 

1. Riwayatnya tersambung dari Rasulullah saw. dengan periwayat terakhir 

(mukharij). 

2. Perawinya memiliki sifat adil dan dlabith (tsiqah). 

3. Perawinya tidak memiliki riwayat kecacatan. 

Setelah mengumpulkan sanad-sanad hadits tersebut, selanjutnya peneliti 

mempelajari tentang sifat-sifat periwayatan yang biasa disebut dengan al-jarh wa 

at-ta‟dil. Al-jarh adalah hal yang menunjukkan pada sifat kecacatan seorang 

perawi, sedangkan al-ta‟dil adalah hal yang menunjukkan keadilan, kemasyhuran 

dan kebersihan seorang perawi hadits. 

Hadits-hadits yang diteliti adalah hadits riwayat Imam Al-Bukhari bab 

Fadhl al-Fatihah al-Kitab, bab Wa Manyatawakal ala Allah Fahuwa Hasbuhu, 

bab Ruqyah Al-„Ain no 5379, dan bab Ruqyah Al-„Ain no 5380. 

 

 

a. Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari bab Fadhl al-Fatihah al-Kitab. 



 

Ketersambungan sanad pada periwayatan ini mengandung kontradiksi. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa Imam Al-Bukhari adalah seorang perawi 

yang sudah memiliki kriteria shahih pada periwayatannya.Sekilas, 

periwayatan pada bab ini tidak ada masalah, karena hadits ini diriwayatkan 

oleh perawi yang terpercaya, seperti Muhammad bin Mutsana dinilai sebagai 

perawi yang shaduq dan haditsnya dapat dijadikan hujjah. Wahab bin Jarir 

adalah shalih al-hadits, Hisyam sebagaimana diketahui adalah perawi dari 

golongan ahl al-bait yang tidak diragukan lagi kepribadiannya. Muhammad 

Al-Wasi‟I dan Ma‟bad bin Khalid adalah seorang yang tsiqah. Namun pada 

akhirnya, peneliti menemukan salah satu periwayat yang dihukumi munkar 

haditsnya yakni Abi Sa‟id Al-Khudry.Dengan demikian unsur 

ketersambungan sanad tidak terpenuhi pada penelitian ini. 

b. Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari babWa Manyatawakal ‘ala Allah 

Fahuwa Hasbuhu. 

Pada periwayatan bab ini, peneliti menemukan kontradiksi yang kedua. 

Peneliti menemukan perawi yang bermasalah yaitu Ruh bin Ubadah sebagai 

orang yang ditolak haditsnya, namun di samping itu masih banyak ulama yang 

menilainya jujur, tsiqah dan Malik banyak mengambil hadits darinya. 

Periwayatan pada hadits ini tersambung anatara sanad-sanadnya.Peneliti juga 

menemukan perawi yang terpercaya, yakni Ishaq bin Rahawyh sebagaimana 

dikenal sebagai Syaikh al-Akbar dari golongan tabi‟ tabi‟in yang banyak 

mempelajari hadits. Syu‟bah juga dikenal sebagai seorang yang pakar dalam 

hal jarh wa al-ta‟dil. Hushain bin Abdul Rahman adalah seorang yang dapat 



 

dipercaya, namun pada akhir hayatnya hafalannya memburuk. Menurut 

peneliti, ini adalah hal yang wajar. Sedangkan Ibnu Abbas adalah sahabat 

Rasulullah saw. yang banyak meriwayatkan hadits dan faham tentang Ilmu 

Fiqh. Menurut peneliti, hadits ini shahih dilihat dari ketersambungan sanad 

dan kualitas para perawinya. 

c. Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari bab Ruqyah Al-‘Ain no 5379 

Kasus periwayatan pada bab ini adalah terdapat perawi yang haditsnya 

dla‟if bahkan ayahnya sendiri men-dla‟if-kannya yaitu Muhammad bin Katsir, 

selain itu haditsnya munkar. Namun Ibnu Ma‟in menilainya tsiqah dan masih 

banyak ulama yang menghukuminya terpercaya.Terdapat juga Sufyan yang 

terkenal tadlis dalam meriwayatkan hadits, namun Sufyan mentadlis hadits 

dari riwayat yang shahih saja. Sufyan juga dikenal sebagai seorang yang 

tsiqah dan hafizh, begitu juga Ma‟bad bin Khalid dan Abdullah bin Syaddad. 

Aisyah ra.sebagaimana telah diketahui sebagai istri Rasulullah saw. yang 

banyak meriwayatkan hadits.Menurut peneliti, hadits ini shahih dari 

ketersambungan sanad dan kualitas perawinya. 

d. Hadits Riwayat Imam Al-BukharibabRuqyah Al-‘Ain no 5380. 

Periwayatan pada hadits ini jelas. Terdapat Muhammad bin Wahab 

sebagai seorang yang haditsnya baik, dam Muhammad bin Harb seorang ahli 

Bashrah. Juga Muhammad bin Walid yang dikenal terpercaya. Al-Zuhri 

sebagaimana dijelaskan juga seorang yang terpercaya, begitu juga Urwah bin 

Zubair. Zainab bin Abi Salamah, Ummu Salamah, dan Abi Salamah, mereka 

adalah orang-orang yang dekat denga Rasulullah saw. dan meriwayatkan 



 

hadits darinya.Dengan demikian hadits ini shahih menurut ketersambungan 

sanad dan kualitas perawinya. 

2. Telaah Keadaan Matan Hadits  

Setelah meneliti hadits tentang sihir dalam shahih Bukhari berdasarkan 

kualitas sanad, maka peneliti berpendapat bahwa dari keempat hadits di atas, 

bab Fadhl al-Fatihah al-Kitab berstatus dla‟if, bab Wa Manyatawakal ala 

Allah Fahuwa Hasbuhu, Ruqyah Al-„Ain no 5379, dan Ruqyah Al-„Ain no 

5380 berstatus shahih, hal ini tentu berdasarkan keshahihahan sanadnya. 

Namun jika merujuk pada kriteria keshahihan hadits, jika sanadnya dha‟if  

belum tentu matannya dla‟if . Maka, butuh penelitian lebih lanjut. 

Sebagaimana jumhur ulama mengatakan, hadits shahih adalah hadits yang 

sanad dan matannya tidak ada cacat dan „illat. Jika salah satu sanad atau 

matan shahih dan atau dla‟if, maka tidak bisa dikatakan sebagai hadits shahih. 

Begitu juga apabila sanad dan matannya dla‟if. Berikut ini, peneliti akan 

menguraikan kaidah keshahihan matan. Di antaranya: 

1. Tidak bertenangan dengan Al-Qur‟an 

2. Tidak bertentangan dengan akal sehat 

3. Tidak bertentangan dengan hadits yang lebih shahih 

4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati oleh ulama salaf 

(ulama masa lalu) 

Al-Qur‟an surat Al-Alaq: 1. 

             



 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”, (QS. 

Al-Alaq: 1) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa “Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang Menciptakan”. Menyebut nama Allah dalam segala hal yang 

dianjurkan sangatlah wajib, seperti dalam halnya berobat. Sebagaimana telah 

Allah jelaskan juga, bahwa segala sesuatu yang datang dan membuat sakit, 

hanya Allah swt. Saja yang mampu memeberi kesembuahan, maka dengan 

menyebut nama Allah amatlah perlu. Hadits Imam Al-Bukhari bab Fadhl al-

Fatihah al-Kitab menerangkan Rasulullah saw. menganjurkan umatnya untuk 

berobat atau meruqyah diri dengan Ummu al-Kitab. Ummu al-Kitab yang tidak 

lain adalah surah Al-Fatihah atau biasa juga disebut Sab‟u al-Matsani (tujuh 

ayat yang di ulang-ulang).
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Hadits kedua bab Man Yatawakal ala Allah fahuwa Hasbuhu, Rasulullah 

saw. melarang umatnya menggunakan jampi-jampi sebagai obat. Rasulullah 

saw. juga menerangkan bahwa orang-orang yang berobat tanpa jampi-jampi 

akan masuk surga tanpa hisab, ini juga berlaku bagi orang-orang yang tidak 

berprasangkan sial terhadap tanda-tanda dan tetap bertawakal kepada Allah 

swt. 

Hadits ketiga bab Ruqyah al-„Ain nomor 5379, Rasulullah saw. 

menganjurkan meruqyah „ain (mata), karena sihir atau guna-guna datang dari 

melihat mata jahat. Hadits dari bab yang sama, yakni bab Ruqyah al-
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„Ainnomor 5380 juga  menerangkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan 

seorang budak wanita untuk diruqyah sebab masih ada sisa sakit sihir. 

Dapat diambil kesimpulan dari hadits di atas bahwa ruqyah diperbolehkan, 

namun ruqyah yang menggunakan surat-surat Al-Qur‟an (Ruqyah Syar‟iyyah). 

Dalam riwayat lain juga menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah terkena 

sihir dan diruqyah dengan menggunakan surat al-Mu‟awidzatain yakni surat 

Al-Falaq dan Al-Naas, ini menunjukkan Islam membolehkan ruqyah 

berdasarkan hadits Rasulullah (syari‟at). Sebagaiman Al-Qur‟an juga 

menganjurkan pengobatan dengan cara ini. Allah swt.berfirman: 

……                          

       

 
“Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7) 

3. Syarah Hadits Tentang Hipnotis pada Shahih Al-Bukhari 

Hadits Abi Sa‟id al-Khudry tentang ruqyah menggunakan surat al-

Fatihah dan telah disampaikan penjelasannya dalam kitab al-ijarah. 

Menurutnya itu adalah bukti atau dalil yang jelas tentang keutamaan surat 

al-Fatihah. Al-Qurtubi berkata bahwa: Al-Fatihah memiliki 

kekhususansebagai pembuka Al-Qur‟an , pengukuh atau penguat segala 

ilmunya, karena kuatnya pujian pada Allah dan pengakuan untuk 

beribadah kepada-Nya dan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, dan 



 

permintaan petunjuk dari-Nya, dan penunjukan serta pengakuan 

kelemahan hamba kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah 

diberikannya, dan takutnya pada tempat kembali di akhirat (surga dan 

neraka) serta takutnya dengan akibat bagi orang-orang yang mengingkari 

ketuhanan-Nya dan lain sebagainya. Maka isi kandungan surat ini 

menjadikannya cocok untuk di jadikan sebagai wasilah ruqyah. 

Disebutkan oleh Al-Rouyyan dalam kitab al-Bahr bahwa Basmallah (surat 

al-Fatihah) adalah surat yang paling utama dalam Al-Qur‟an. Dan 

diperkuat penggunaan Al-Fatihah ini (dalam ruqyah) dengan hadits 

tentang keutamaan ayat kursi dan hadits ini shahih.
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 َوَمْن   َّ َ َو كَُّل َعَلى اهلِل  َ ُهَو َحْسُبوُ 

Ayat ini ditafsirkan sebagai penganjuran kepada manusia agar 

mencintai tawakkal kepada Allah, seakan ayat ini menunjukan 

keterkaitannya dengan hadits pada bab sebelumnya (hadits keutamaan al-

fatihah). Dan bahwa sesungguhnya ketergantungan hidup, kesabaran, dan 

kelemah lembutan, apabila dilandasi dengan tawakal, maka itulah amalan 

yang lebih bermanfaat dan lebih besar ganjarannya. 

Kalimat  َكَّلَ   َ و  berasal dari kata  َال  ََّو كَّل, dikatakan saya menyerahkan 

masalah saya atau urusan saya kepada kalian atau berarti saya pasrah 

sepenuhnya, saya yakin dan saya beruntung padanya dalam urusan itu. 
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Dan seseorang menyerahkan urusannya atau masalahnya tersebut kepada 

fulan adalah dikarenakan kepercayaannya akan kemampuan si fulan 

tersebut. 

Maksud tawakkal pada ayat ini adalah sama seperti yang dimaksud 

oleh firman Allah: 

  َعَلى اهلِل رِْزقُ َهاْرِا ِإالَّ َوَما ِمْن َاابٍَّة يف ْا َ 

Namun bukan berarti ayat ini bermaksud untuk meninggalkan proses, 

usaha, dalam pencapaian rizki tersebut dan karena sikap seperti itu jelas 

bertentangan dengan maksud dari tawakkal sesungguhnya. 

Dikisahkan bahwa Imam Ahmad ditanya oleh seorang pemuda tentang 

laki-laki yang hanya berdiam di masjid sembari berkata saya tidak 

mengerjakan apapun sampai rizki saya datang dengan sendirinya. Imam 

Ahmad menjawab: “dia adalah orang yang bodoh atau tidak berilmu, 

padahal Nabi tidak mengajarkan demikian, dan beliau berkata bahwa 

sesungguhnya Allah menjadikan rizki saya di bawah tombak saya. Lalu 

Imam Ahmad berkata jika kalian bertawakkal kepada Allah, maka 

hidupmu seperti burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar lalu 

pulang sore hari dalam keadaan kenyang (ada usaha dibalik tawakkal). 

Kata Imam Ahmad karena burung pergi dari sarangnya dari pagi sampai 



 

sore untuk mencari rizki. Dan contohlah seperti para sahabat Rasulullah, 

merekapun berdagang, bekerja dan keluar untuk mencari rizki.
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Rasulullah saw menyuruh Aisyah untuk meminta orang yang mampu 

meruqyah, untuk meruqyah orang yang terkena sihir „ain. Dalam hal ini 

ada perbedaan dalam perkataan Aisyah “أمر” tanpa ada idhafah (pemilikan 

sifat) atau seperti “أَمرين”. 

Telah dikemukakan oleh Abu Mu‟aim dalam kitab Mustakhraj-nya: 

dari Thabrani, dari Mu‟adz bin al-Mutsana dari Muhammad bin Katsir 

gurunya Al-Bukhari tentangnya bahwa dia telah berkata; bahwa 

-disini mutlak (untukAisyah). Begitu pula yang dikeluarkan Al”أَمرين“

Nasai‟ dan Al-Ismailiy dari jalur Abi Nu‟aim dari Sufyan al-Tsauri, dan 

begitu pula hadits Muslim dari jalur Abdullah bin Numair dari Sufyan 

bahwa maksud matannya “Rasulullah menyuruh saya (Aisyah) agar saya 

meminta orang lain untuk meruqyah”. Menurut Muslim pula, dari jalur 

Mis‟ar dari Ma‟bad bin Khalid bahwa maksudnya adalah “Rasulullah 

menyuruhnya (Aisyah)”. 
Dan dari Hadits Ibnu Majah dari jalur Waki‟ dari Sufyan Rasulullah 

menyuruh Aisyah agar dia meminta ruqyah”dan ini juga disampaikan oleh 
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Al-Ismailiy dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi. Dan konteks hadits 

ini berbicara tentang syariat ruqyah bagi siapa yang tekena sihir „ain. 

Dan telah dikeluarkan oleh Tirmidzi dan telah dibenarkan oleh Al-

Nasai‟ dari jalur Ubaid bin Rifa‟ah “dari Asma binti Umais bahwa dia 

telah berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya keluarga Ja‟far sedang 

terserang penyakit „ain apakah saya harus meminta seseorang untuk 

meruqyah mereka? Beliau menjawab “Iya”. 

Dan hadits ini diperkuat dengan hadits dari Jabir yang dikeluarkan oleh 

Muslim, dia berkata bahwa Rasulullah saw telah memberikan keringanan 

kepada keluarga Hazm dalam Ruqyah, kemudian Hazm berkata kepada 

Asma, kenapa saya tidak melihat tanda penyakit pada anak saya? Apakah 

mereka terkena suatu wabah? Beliau menjawab tidak, akan tetapi mereka 

sedang terserang „ain, kemudian Rasulullah berkata pada Asma: 

Ruqyahlah mereka, lalu mengulangi ucapannya ruqyahlah mereka.
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 .dalam kamus bahasa bermakna tanda-tanda gejala sakit ”ضارعة“

Pada perkataan  َْىا َجاِر  ًَة تِ رََأى يفْ َِب Rasulullah melihat pembantu 

perempuan di rumahnya (Ummu Salamah).Saya (penulis buku) belum 

menemukan keterangan tentang namanya. Tetapi menurut Muslim ini 

melihat pembantu (perempuan) di rumah Ummu Salamah. 
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Pada perkataan  ٌيفْ َوْجِهَها َسْفَ ةdi wajahnya terdapat tanda 

belang.Menurut Ibrahim al-Harbiy: Saf‟ah adalah belang pada kulit 

biasanya berwarna hitam. Seperti belang pada kuda. Yang hanya sebagian 

kulit. Dan menurut al-Asmaiy, warnanya merah kehitaman, ada pula yang 

mengatakan warnanya kuning, ada pula yang mengatakan hitam dan 

kadang warna lain. Dan Ibnu Quthaibah berkata: warnanya berbeda 

dengan warna kulit. Dan warnanya agak mirip atau samar-samar. Dan 

menghasilkan bekas warna berbeda dengan kulit (belang). Pada wajah 

pemiliknya. Dan perbedaan warna tersebut tergantung pada warna kulit 

orangnya. Kalau warna kulitnya merah maka Suf‟ah nya (belangnya) 

berwarna hitam gelap, kalau warna kulitnya putih maka Suf‟ah nya 

kuning. Apabila kulitnya coklat, maka suf‟ah nya merah kehitaman. 

Disebutkan oleh pengarang “Al-Bari‟ ” bahwa Suf‟ah  itu adalah 

belang hitam pada pipi wanita, dalam kamus berarti: perubahan warna 

menjadi lebih gelap atau lainnya, diantaranya adalah belang kedua pipi. 

Dan Suf‟ah itu lebih identik dengan tanda, ada pula jenis Suf‟ah yang 

wajahnya menandakan kemarahan. Dan dia lebih umum lagi sebagai 

perubahan warna pada kulit, pada asalnya Suf‟ah itu disebabkan 

kelemahan dan sebagainya, dan diantaranya seperti dalam firman Allah 

 dan di katakan pula asal mula muncul Suf‟ah  itu di لََنْسَفً ا بِالَنا ِصَيةْ 

sebabkan oleh kelemahan fisik, kemudian dipakailah istilah tersebut dalam 



 

kasus „ain (sebagai istilah penyakit). Menurut tafsir ayat tersebut berbunyi: 

“bahwa kami akan memberi tanda bagi orang-orang ahli neraka dengan 

kehitaman pada wajah mereka”.  Makna lain: akan kami kucilkan, namun 

para ulama menerangkan seperti tafsir yang pertama bahwa dengan 

munculnya kehitaman pada wajah ahli neraka menyebabkan mereka 

terkucilkan atau terhinakan. 

Didalam hadits terdapat istilah demikian, yakni dalam hadits tentang 

Syafa‟at “  ada segolongan kaum yang)  ”قَ ْوٌم َأَصا بَ ُهْم َسْفٌع ِمَن النَّارِ 

bertanda kehitaman diwajahnya, disebabkan oleh neraka atau tanda ahli 

neraka).Dan perkataan اِ ْس َ ْر قُ ْوا ََلَا“maka ruqyahlah dia”.Jelas ini sebagai 

perintah bagi orang yang mambu meruqyah agar meruqyahnya. 

Perkataan " َِ نَّ ِِّبَا النَّْظرَةَ   bahwa sesungguhnya dia memiliki pandangan  

(yang tidak baik) atau sorotan mata yang kurang baik.Menurut riwayat 

Muslim, maksudnya disini tidak diketahui penurutnya, saya (penulis buku) 

mengira bahwa ini pendapat Azzuhri. Dan telah disangkal oleh „iyadh dari 

segi kebahasaan, dan dia mengarahkan bahwa banyak makna dari kalimat 

tersebut, ada yang mengatakan bahwa „ain itu adalah pandangan jin dan 

ada pula manusia, hal ini disetujui oleh Abu Ubaid Al-Hawariy. Dan 

makna yang pertama tadi (wajah pucat) adalah bentuk umum dari 

keterangan kedua (disebabkan pandangan jin atau manusia)hingga si 



 

pembantu tadi terkena sihir „ain (dari orang yang tak dikenal). Maka dai 

itu Rasulullah saw merekomendasikannya untuk di ruqyah dan perintah itu 

menjadi dalil disyariatkannya ruqyah bagi korban dan pelaku „ain. 

Diterangkan pula tentang metode pengobatan korban „ain dalam hadits 

yang dikeluarkan Abu Daud dari riwayat al-Aswad dari Aisyah bahwa dia 

berkata: “Bahwa Rasulullah saw menyuruh kepada pelaku „ain agar 

berwudhu, lalu si korban bermandi dengan air bekas wudhu tadi.
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B. Praktik Hipnotis Dalam Islam. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin 

komplek dan sangat beragam. Banyak hal-hal baru dan kemudian muncul 

untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia yang terus saja berputar 

datang dan silih berganti. Kemudahan-kemudahan selalu dicari untuk 

memecahkan kesulitan hidup manusia.  

Dizaman ini ramai muncul cara pengobatan dengan menggunakan 

tekhnik hipnotis atau hipnosis, ini adalah salah satu cara untuk 

menyembuhkan sakit manusia, atau yang disebut dengan hipnoterapy. 

Hipnosis adalah praktek yang kemudian muncul untuk menjawab 

kebutuhan manusia itu. Namun kemudian praktek hipnoterapy 

dimasyarakat menuai pertanyaan, apakah hipnoterapi adalah praktek yang 

bisa dibenarkan menurut Islam ataukah itu haram atau bahkan syirik.  
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Hipnoterapi adalah terapi atau pengobatan yang dilakukan pada 

seseorang yang sedang dalam kondisi hipnosis atau terhipnotis. 

Hipnoterapi telah terbukti memiliki kegunaan untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan emosi dan perilaku. Bahkan beberapa 

kasus medis yang serius seperti kanker, serangan jantung, Hipnoterapi 

mempercepat pemulihan kondisi seorang penderita. Hal ini Hipnoterapi 

karena Hipnoterapi diarahkan atau ditujukan untuk meningkatkan 

kekebalan tubuh merilekskan penyikapan seseorang terhadap penyakit 

yang dideritanya. 

Hipnosis atau hipnotis digunakan dalam mengatasi beragam kasus 

berkenaan dengan kecemasan, ketegangan, depresi, phobia dan dapat 

membantu menghilangkan kebiasaan buruk seperti ketergantungan pada 

rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Dengan memberikan sugesti, 

seseorang terapis dapat membangun berbagai kondisi emosional positif 

berkenaan dengan menjadi seorang bukan perokok dan penolakan terhadap 

rasa atau aroma rokok.  

Dalam konteks ini, membantu melakukan terapi terhadap orang yang 

mengalami gangguan dalam dirinya terutama yang disebabkan oleh 

pikiran. Perlu kita ketahui bahwa hampir kebanyakan penyakit, disebabkan 

oleh pikiran kita sendiri.Apa yang kita pikirakan, itulah yang akan terjadi 

pada kenyataannya.Beberapa gangguan yang terjadi pada pikiran kita, 

akan memberikan dampak kepada badan kita. 



 

Terapi hipnotis prosesnya murni dan berdasar dari kesepakatan antara 

klien dengan terapis. Peran terapis adalah membantu klien masuk dalam 

kondisi hipnotik (rileks karena pengaruh hipnotis) melalui kemampuan 

yang dikuasainya. Proses tersebut sebenarnya sangat ilmiah dan tidak 

melibatkan unsur sihir yang bertentangan dengan hukum agama, karena 

target dari terapi adalah memperkuat motivasi klien agar mampu 

mengaktifkan dan memprogram alam bawah sadarnya sehingga klien 

mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan kemampuan pikirannya. 

Proses terapi, biasanya diawali dengan percakapan untuk membangun 

komunikasi baik antara terapis dan klien. Kemudian klien diminta untuk 

relaksasi sambil melakukan beberapa instruksi agar bisa menurunkan level 

gelombang pikirannya. Ikuti saja dengan santai dan teratur. 

Pada masa Rasulullah saw. (hipnotis) juga terjadi, Rasulullah saw. 

menyampaikan bahwa al-‟ainu haq, sihir mata itu benar ada. Karena setan 

bisa menginfiltrasi seseorang melalui pandangan mata itu. Allah swt. 

berfirman dalam QS. Al-Qalam ayat 51 : 

 

“Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir 

menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka, ketika mereka 

mendengar Al-Qur‟an dan mereka berkata: “Sesungguhnya ia 

(Muhammad) benar-benar orang yang gila.” 

Yang dimaksud dengan “memandang” bukanlah pandangan kagum, 

melainkan  pandangan tajam memancarkan kebencian. 



 

Ilmu “ketajaman mata” ini pada zaman Nabi Muhammad saw. banyak 

dikuasai oleh Bani Asad. Dengan puasa tiga hari, mereka dapat langsung 

menidurkan atau membuat kaku hewan dan manusia. Orang yang memiliki 

sihr al-‟ain sesungguhnya telah berbuat syirik sebab bersekutu dengan 

setan dan akan semakin disesatkan oleh setan, sebagaimana firman Allah 

swt. dalam QS. An-Nissa ayat 116 : 

                        

               

“Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah 

dengan sesuatu), dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia 

kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, 

maka sesungguhnya dia tersesat jauh sekali”. 

Hipnotis dapat dibedakan menjadi dua macam yang pertama hipnotis 

klasik ialah kemampuan untuk menyelami lalu mempengaruhi pikiran 

orang lain bahkan diri sendiri yang diperoleh dari berbagai metode yang 

sarat dengan upacara klenik, misalnya sesajian, membakar kemenyan, 

ramu-ramuan tertentu dan lainnya. Tidak diragukan lagi perbuatan 

semacam ini bertentangan dengan syari‟at Islam, bahkan dapat 

mengahantar yang melakukan hal tersebut kepada jurang kesyirikan 

kepada Allah Swt. Karena memungkinkan diantara ritual yang dilakukan 



 

ialah dengan mengajukan korban atau sesajian kepada setan. Tentu 

perbuatan ini adalah syirik yang mengancam keislaman pelakunya. 

Dan ingatlah hari dimana Allah menghimpunkan mereka semuanya, 

Allah berfirman dalam QS. Al-An‟am ayat 128 : 

                            

                           

                       

 

“Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua (dan 

allah berfirman), “Wahai golongan jin, Kamu telah banyak (menyesatkan) 

manusia.” Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, “Ya 

Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu 

yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang.” Allah berfirman, 

Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki 

lain. Sesungguhnya, Tuhanmu Mahabijaksana, Maha Mengetahui.” 

 

Hipnotis klasik atau supranatural atau bisa disebut hipnotis timur atau 

tradisional yang berkembang di masyarakat awam atau hipnotis yang lahir 

dari rahim mistik. Walau identik dengan metafisis, hipnotis tradisional 

pada bagian tertentu memiliki kesamaan dengan hipnotis modern, 

khususnya untuk “mempengaruhi”. 

Dalam hal mempengaruhi orang lain antara hipnotis modern dengan 

tradisional supranatural memiliki perbedaan. Hipnotis modern terkesan 

lebih “positif” karena hanya mampu mempengaruhi orang yang ingin 

dipengaruhi (kepentingan terapi) sedangkan hipnotis tradisional diprogram 

untuk mempengaruhi orang yang ingin menolak sekalipun. Jika hipnotis 



 

modern lebih bertumpu pada tekhnik sapa atau verbal, namun tidak 

terlepas dari tipu daya setan. Hipnotis tradisional supranatural 

mempengaruhi subjek atau sasaran lebih bertumpu pada kekuatan ghaib 

(bantuan jin) melalui tatapan mata (sihir mata)dan gelombang suara. Ilmu 

semacam itu dapat digali dari berbagai unsur, tergantung selera pribadi dan 

harus sesuai dengan latar belakang budayanya. Adapun jenis hipnotis 

klasik seperti hipnotis dengan gendam, hipnotis dengan sirep(Jawa: 

terlena) dan hipnotis dengan sihr al-„ain. 

Kedua, hipnotis modern ini banyak dikembangkan di masyarakat. 

Hipnotis modern ini adalah pengembangan dan memenejemen fungsi otak 

kanan dan otak kiri. Menamakan otak kiri sebagai pikiran sadar dan otak 

kanan dengan pikiran bahwa sadar. Walaupun demikian melalui traning 

dan pelatihan dapat mengoptimalkan otak kanannya sehingga dapat 

bekerja seimbang dengan otak kirinya. Adapun hipnoterapi yang 

dikembangkan oleh para ahli psikologi dengan mengembangkan teori otak 

kanan atau alam bawah sadar yang digunakan untuk terapi para pasien, 

maka hal itu tidak termasuk karena itu adalah ilmu ilmiah yang 

diperbolehkan dan dikembangkan secara logis dengan penelitian. Terapi 

yang dilakukan para ilmuwan psikolog terhadap pasien berbeda dengan 

praktek yang dilakukan oleh para tukang hipnotis (tukang sihir). 

Ruqyah „ain adalah penyembuhan sihir yang disebabkan oleh 

pandangan mata. Dikatakan bahwa kamu telah disihir „ain oleh seorang 

laki-laki, dia mengenainya melalui pandanganmu, maka itulah adalah sihir 



 

„ain, maka dia adalah korban penyakit sihir tersebut, dan laki-laki itu 

adalah pelaku „sihir „ain. 

Penyakit „ain itu pelakunya mempengaruhi korbannya dengan 

pandangan yang tampak baik, namun terselubung di dalam hatinya rasa 

hasad dari tabiat yang buruk yang menghasilkan keburukan atau 

kebahayaan bagi yang dilihatnya. Diterangkan oleh Ahmad dari sisi lain 

hadits marfu‟ dari Abu Hurairah berkata, bahwa penyakit sihir „ain itu 

benar adanya, sebab setan berperan di dalam pandangan tersebut, dengan 

menjadikan anak adam itu ber-hasad atau dengki. 

Masalah „ain telah menjadi perbincangan hangat dikalangan manusia, 

maka ada yang bertanya: Bagaimanakah cara kerja sihir „ain tersebut. 

Sehingga dapat membahayakan yang memandangnya (korbannya). Maka 

dijawablah bahwa tabiat manusia itu berbeda-beda, maka racun „ain 

mengalir dari mata yang melihat melalui hawa (udara) kemudian 

memasuki badan yang di pandangnya. Seorang pelaku „ain pernah berkata 

bahwa Sa‟ad dia melihat sesuatu yang mengagumkannya, maka dia merasa 

ada hawa panas keluar dari matanya. 

Dimisalkannya seperti halnya seorang wanita yang sedang haid. Jika 

dia meletakkan tangannya dalam seperiuk susu, maka ia akan merusak 

kandungan susu tersebut, akan tetapi jika dia menyentuh susu tersebut 

setelah dia suci, maka tidak akan terjadi demikian. Juga seperti halnya 

seorang wanita haid memasuki kebun maka ia akan merusak sebagian 

tanaman meski tanpa sentuhan tangannya. Contoh lain saat orang sehat 



 

yang melihat orang sakit mata maka ia akan ikut tetular sakit mata. Begitu 

juga jika seorang melihat orang lain sedang menguap, maka dia akan ikut 

menguap juga. Hal ini dipaparkan oleh Ibnu Baththal. 

Al-Khattabi berkata: dalam sebuah teori bahwa sihir „ain itu 

berpengaruh dalam jiwa seseorang. Menurut para psikologi bahwa korban 

„ain tidak merasakan keanehan pada panca inderanya (normal saja) namun 

fikiran dan jiwa nya terganggu (gelisah, setres, dan sebaginya). Al- Maziri 

berkata bahwa sebagian psikologi bersikukuh bahwa pelaku „ain 

menyebarkan atau memancarkan dari matanya kekuatan beracun yang 

mengalir melalui tatapan mata, maka ia bersifat mengahancurkan atau 

merusak, dan pandangannya melemparkan racun seperti pandangan ular 

yang dapat meracuni pemandangnya. Seperti yang dipaparkan oleh para 

filsuf, akan tetapi menurutnya (al-Khattabiy), Pengaruh itu bekerja dengan 

izin Allah agar dapat membahayajan korban „ain . 

Bazzar telah meriwayatkan hadits Hasan tentang Jabir (hadits marfu‟) 

bahwa “Banyak orang yang mati selain karena ketetapan Allah melainkan 

karena dirinya sendiri yaitu disebabkan oleh „ain. Allah telah menjalankan  

kebiasaan tersebut dengan beraneka ragam kekuatan, kekhususan dalam 

setiap badan ddan ruh. Contohnya jika kita melihat orang yang tiba-tiba 

merasa malu, maka wajahnya akan tampak memerah, beda dengan 

sebelumnya. Juga pada saat orang ketakutan, maka wajahnya akan nampak 

pucat, bahwa banyak orang yang saat takut hanya dengan melihat hal yang 

menakutkan tersebut tubuhnya akan melemah. 



 

Semua itu terjadi karena Allah telah menanamkan sifat tersebut dalam 

ruh makhluknya, berupa efek atau stimulus dan erat kaitannya dengan 

pandangan, yang tentunya berkaitang dengan masalah mata. Sihir „ain 

tidaklah berpengaruh mutlak melainkan tergantung kepada seberapa kuat 

ruh yang dipengaruhinya. Dan yang kedua, bahwa racun ular merupakan 

bagian dari dirinya dan seluruh tubuhnya (beracun) mematikan. Pelaku 

„ain tidak membunuh apapun dengan perkataannya, namun hanya dengan 

sorotan matanya saja. Dan kenyataanya Allah menciptakan auradalam 

pandangan si pelaku pada korbannya, jika dia menghendaki maka akan 

terkenalah si korban, namun jika tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi 

(tidak terpengaruh). „Ain bisa dihindari sebelum terjadinya dengan 

membaca Ta‟awudz (meminta perlindungan pada Allah) atau do‟a lainnya 

dan bisa dicegah apabila telah terjadi dengan ruqyah ataupun mandi ( al-

istighsal). Ada pendapat ulama yang menguatkan pendapat diatas, yakni 

mereka yang memisalkan „ain seperti ular, bukanlah bermaksud bahwa 

racunnya mengalir saat disentuh, melainkan maksudnya adalah bahwa ada 

jenis ular yang dikenal mampu meracuni seseorang hanya dengan tatapan 

matanya. Begitu pula pelaku „ain telah diterangkan oleh Rasulullah saw 

dalam hadits Abu Lubabah tentang bahwasannya mereka (2 hal ini) dapat 

menghilangkan penglihatan dan menghilangkan kesadaran, Al-Khattabi 

tidak bermaksud bahwa yang menyebabkan pengaruh „ain itu adalah si 

pelaku „ain. Dan setiap ruh manusia berbeda-beda kekuatannya, tabiatnya, 

perilakunya dan kekhususannya. Maka sihir „ain ada yang pengaruhnya 



 

sebatas kerusakan badan hanya dengan pandangan mata tanpa ada 

sentuhan kulit langsung, karena jiwa (pelaku) yang sangat kuat 

keburukannya dan buruk perilakunya.  

Diingat pula bahwa pengaruh itu adalah kehendak Allah, tidak sebatas 

kontak badan, terkadang ada yang dengan itu (kontak badan) ada pula 

yang tanpa perantara melihat wajah ada juga dengan pengaruh ruh. Seperti 

yang di praktekkan ruqyah dengan bantuan Allah, dan kadang terjadi 

dengan perasaan gelisah atau halusinasi. 

Yang keluar dari mata pelaku „ain adalah pancaran energi yang mana 

apabila terkena badan (korban) yang tidak terlindungi atau tidak 

terproteksi dengan ibadah maka energi tersebut akan mempengaruhinya, 

tetapi jika ada proteksinya maka energi tersebut tidak akan berpengaruh, 

akan tetapi kembali kepada pemiliknya (pelakunya). 

Terapi ilmiah menggunakan teknik-teknik tertentu yang bisa 

dipertanggung jawabkan secara keilmuan dan bisa dijabarkan secara logis. 

Memang secara istilah disebut hipnoterapi atau terapi hipnotis, namun 

secara praktek berbeda dengan hipnotis supranatural. Hukumnya pun 

terkait pada hakekatnya bukan pada istilahnya. Dikatakan bahwa 

hipnoterapi hanyalah suatu proses ilmiah yang merupakan hasil 

perkembangan ilmu pengetahuan. Jelas bahwa,hipnoterapi sama sekali 

tidak menggunakan bantuan jin, melainkan murni dari perkembangan ilmu 

pengetahuan yang berdasarkan atau bertumpu pada otak dan cara berfikir 

seseorang. 



 

Hipnoterapi sejatinya sama dengan pengobatan lainnya yang biasa 

untuk mengobati penyakit, hanya saja hipnoterapi tidak menggunakan pil, 

obat atau jarum suntik sebagaimana halnya pengobatan biasa. Hipnoterapi 

lebih menggunakan menejemen cara berfikir dan pengolahan otak kanan 

dan kiri. Disimpulkan bahwa, pengobatan dengan cara hipnoterapi 

bukanlah praktek sihir yang diharamkan.  

Hipnotis modern lah yang digunakan untuk praktek pengobatan atau 

dikenal dengan hipnoterapi. Jika dilihat dengan kacamata agama, jelas 

bahwa hipnotis klasik dilarang karena mengandung unsur syirik dan 

hukumnya haram. Berbeda dengan pengobatan menggunakan hipnotis 

modern, yang merupakan murni pekerjaan ilmiah dari perkembangan ilmu 

pengetahuan tanpa ada unsur jin yang berbau syirik di dalamnya. 

Ruqyah syar‟iyyah, bukan sebagaimana gambaran sebagian manusia 

bahwa ruqyah adalah sejenis sihir dan sulap atau menganggap bahwa 

ruqyah syar‟iyyah adalah perbuatan bid‟ah yang mungkar dan tak ada asal 

usulnya dalam agama ini. Akan tetapi ruqyah syar‟iyyah adalah cara 

pengobatan islami yang diperbolehkan oleh agama. Karena pengobatan ini 

menggunakan kalam-kalam Allah SWT dan dengan doa-doa Nabi Saw, 

doa-doa tersebut diucapkan ketika tertimpa musibah dan penyakit yang 

bermacam-macam untuk menghilangkan dan mengobatinya dengan izin 

Allah SWT. Semua disertai dengan amalan-amalan dan dzikir-dzikir untuk 

menjaga diri sebelum turunnya penyakit dan musibah.  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, berikut peneliti 

menarik kesimpulan atas jawaban dari permasalahan penelitian. Adapun 

kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Jalur Sanad 

a. Menurut peneliti, hadits tentang sihir riwayat Imam Al-Bukhari bab 

Fadhl al-Fatihah al-Kitab berstatus dla‟if. Hal ini terdapat perawi 

yang haditsnya munkar, yakni Abi Sa‟id Al-Khudry. 

b. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari bab Wa Man Yatawakkal „ala Allah 

Fahuwa Hasbuhu berstatus shahih dari segi sanadnya. Peneliti 

menemukan Ruh bin Ubadah sebagai orang yang ditolak haditsnya, 

namun di samping itu masih banyak ulama yang menilainya jujur, 

tsiqah dan Malik banyak mengambil hadits darinya. Hushain bin 

Abdul Rahman adalah seorang yang dapat dipercaya, namun pada 

akhir hayatnya hafalannya memburuk. Menurut peneliti, ini adalah hal 

yang wajar. Periwayatan pada hadits ini tersambung anatara sanad-

sanadnya. 

c. Kasus pada bab Ruqyah al-„Ainno. 5370  juga sama, yakni terdapat 

kontradiksi pada periwayatannya. Peneliti menemukan perawi yang 

dinilai dla‟if oleh ulama dan juga ayahnya yaitu Muhammad bin 

Katsir. Namun masih banyak yang menilainya tsiqah. Terdapat pula 



 

Sufyan bin Uyaynah, Abdullah bin Syaddad dan Ma‟bad bin Khalid, 

mereka adalah perawi yang tsiqah dan hafizh.Menurut peneliti hadits 

tersebut shahih sanadnya. 

d. Peneliti berpendapat hadits riwayat Imam Al-Bukhari bab Ruqyah al-

„Ain no.5380 shahih dari ketersambungan sanad dan kualitas 

perawinya. Pada hadits ini terdapat perawi yang kualitasnya shahih, 

seperti Muhammad bin Wahab, Muhammad bin Harb, Muhammad bin 

Walid, Al-Zuhri, Urwah bin Zubair, Zainab bin Abi Salamah, Ummu 

Salamah, dan Abi Salamah. 

2. Berdasarkan penelitian matan, peneliti menyimpulkan bahwa keempat 

hadits riwayat Imam Al-Bukhari tentang sihir memiliki arti anjuran 

Rasulullah saw. untuk melakukan pengobatan atau ruqyah dengan lafazh-

lafazh Allah swt. (Ruqyah Syar‟iyyah). Allah swt. Menegaskan dalam QS. 

Al-Alaq: 1, “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan”.Peneliti juga berpendapat bahwa matan hadits Rasulullah 

saw. tentang cara pengobatan yang Islami. 

3. Kata hipnotis baru dikenal, yakni sebagai sarana pengobatan psikis dan 

jiwa. Namun kata sihir sudah dikenal sejak zama pra Islam. Sihir berasal 

dari bahasa Arab yakni  ا- َس َس َس ً ْ ِ  yang berarti sihir, tipu daya dan 

menipu.
158

 Riwayat mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah terkena 

jampi-jampi oleh orang. Namun Rasulullah saw. menyuruh sahabatnya 
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 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 

1997), h. 615. 



 

untuk meruqyahnya dengan surat Al-Muwadzitain yaitu Al-Falaq dan Al-

Naas. 

                       

     

“Dan Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir 

menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka 

mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia 

(Muhammad) benar-benar orang yang gila”. (Al-Qalam: 51). 

Menurut kebiasaan yang terjadi di tanah Arab, seseorang dapat 

membinasakan binatang atau manusia dengan menujukan pandangannya 

yang tajam. Hal ini hendak dilakukan pula kepada Nabi Muhammad saw. 

tetapi Allah memeliharanya, sehingga terhindar dari bahaya itu, 

sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67, 

“Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika 

tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 

menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) 

manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang kafir.” Kekuatan pandangan mata itu pada masa sekarang 

dikenal dengan hipnotisme. 

Hipnotis dibagi menjadi menjadi dua, yakni hipnotis klasik dan 

hipnotis modern. Secara istilah, kedua macam hipnotis ini memiliki 



 

kesamaan. Namun dalam praktiknya berbeda.Setelah ditelusuri hipnotis 

memiliki peran penting dalam pengobatan psikis dan jiwa, seperti yang 

dikenal dengan hipnotis positif. Hipnotis adalah ilmu psikologi. Praktik 

hipnotis positif ini adalah keadaan dimana tubuh menjadi rileks, pikiran 

fokus, perasaan damai, hampir seperti tidur, akan tetapi masih dapat 

mendengar suara di sekitar, dan dapat menolak sugesti yang tidak 

diinginkan.Jika dilihat dengan kacamata agama, jelas bahwa hipnotis 

klasik dilarang karena mengandung unsur syirik dan hukumnya haram. 

Berbeda dengan pengobatan menggunakan hipnotis modern, yang 

merupakan murni pekerjaan ilmiah dari perkembangan ilmu pengetahuan 

tanpa ada unsur jin yang berbau syirik di dalamnya. Ruqyah syar‟iyyah, 

bukan sebagaimana gambaran sebagian manusia bahwa ruqyah adalah 

sejenis sihir dan sulap atau menganggap bahwa ruqyah syar‟iyyah adalah 

perbuatan bid‟ah yang mungkar dan tak ada asal usulnya dalam agama ini. 

Akan tetapi ruqyah syar‟iyyah adalah cara pengobatan islami yang 

diperbolehkan oleh agama. Karena pengobatan ini menggunakan kalam-

kalam Allah SWT dan dengan doa-doa Nabi Saw, doa-doa tersebut 

diucapkan ketika tertimpa musibah dan penyakit yang bermacam-macam 

untuk menghilangkan dan mengobatinya dengan izin Allah SWT. Semua 

disertai dengan amalan-amalan dan dzikir-dzikir untuk menjaga diri 

sebelum turunnya penyakit dan musibah. 

 

 



 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, peneliti memiliki saran agar: 

1. Kepada mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits, untuk meneruskan pengkajian 

ini, memperdalam, memperluas wawasan dan karya ini dapat dijadikan 

minimal sebagai sumber informasi. 

2. Kepada Fakultas Ushuluddin, peneliti menyarankan agar melengkapi 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi 

perdebatan agar dapat dijadikan bahan pengkajian dengan bijak. 

3. Banyak kalangan yang menyaksikan tentang hipnotis sebab tidak tahu hal 

positif dari ilmu psikologi ini. Hipnotis yang banyak dikenal di masyarakat 

adalah hipnotis yang cara kerjanya negatif. Hipnotis sebagaimana telah 

dijelaskan adalah hipnotis sebagai pengobatan psikis atau jiwa. Dari segi 

istiah memang sama, namun secara hakikat, hipnotis klasik (klenik) dan 

hipnotis positif (modern) berbeda. Peneliti berpendapat hipnotis positif 

boleh dilakukan. 
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