
KITAB RIJALUL GHOIB
KALIMAH ASSAMAWAT

Mursyid Thoreqoh  QodiriyyahAnshoriyyah.

" Subhanalloh...subhanalloh..subhanalloh
Walhamdulillah Ya Ghofar.Ya Ghoibussalam.
Assyahadualla illa ha illalloh
Wa asyahaduanna Muhammaddarrosululloh
Bilbarokah walkaromah Syidina Ali Waliyulloh.
Ya Aba abdillah Sayyidina Husein salam alaika.
Bilbarokah Wal Karomah Syech Abdul Qodir Waliyulloh. Amma Ba'du :
" Jadikanlah Kitab RIJALUL GHOIB ini sebagai ilmu warisan dan wawasan dalam 
memahammi Alam Ghoib ciptaan Alloh swt.aamiin.
Untuk mendalami Hal-Hal yang bersifat Ghoib tanpa tuntunan yang jelas dan benar 
akan mengiring kita menjadi Budak MAHLUQ GHOIB yang di Murkai Alloh swt. 
Na'udzubillah Mindzalik...
Tetaplah berpegang teguh pada Al Quran dan Al Hadist dan Fatwa Alim Ulama agar 
kita semua selamat Dunia Akherat.
Tidak semua Manusia bisa mengenal dan merasakan Alam Ghoib terkecuali sudah di 
takdirkan Alloh swt.
Aamiin.

TUJUH BELAS FATWA HARAM
Dalam

SHOLAWAT QODIRIYYAH
                                                                                                                       

1.      HARAM MENINGGALKAN SHOLAT WAJIB
2.      HARAM MENYAKITI DAN MENELANTARKAN KE DUA ORANG TUA.
3.      HARAM MENYAKITI PARA ALIM ULAMA, USTADZ, MURSYID,AHLI DZIKIR 

DAN SHOLAWAT.
4.      HARAM MENYAKITI DAN MEMBUNUH MANUSIA
5.      HARAM MEMAKAI JIMAT
6.      HARAM BUNUH DIRI
7.      HARAM BERKHAYAL DAN BERMALAS- MALASAN
8.      HARAM BERZINA
9.      HARAM BERJUDI



10.   HARAM MINUM – MINUMAN KERAS ( MIRAS)
11.   HARAM MENCURI / MERAMPOK
12.   HARAM MEMAKAN / MENGGUNAKAN UANG ANAK YATIM PIATU
13.   HARAM BERKATA BOHONG DAN FITNAH
14.   HARAM MENGGUNAKAN UANG DARI RENTENIR                       (LINTAH 

DARAT)
15.   HARAM MENELANTARKAN ANAK DAN ISTRI / SUAMI
16.   HARAM KELUAR DARI AGAMA ISLAM ( MURTAD )

17. HARAM MEMUSUHI MEMERANGI AGAMA DAN KEYAKINAN ORANG LAIN.

PATUHILAH MURID-MURIDKU INSYA ALLOH HIDUPMU SELAMAT DUNIA DAN 
AKHIRAT AMIN

SKETSA AJARAN THOREQOT QODIRIYYAH
SYEKH IBRAHIM AL BAGDADI

KENING
                                                                                                       A                                  
                                                                                                                                            
    
                                                                                                                         A                
                                                                                         
                                                                                                                         

KIRI
KANAN

D

                                                                                         B

PERUT



                                                                                 C

Keterangan :
ж. Dzkir lisan ini hanya dapat di pelajari melalui bimmbingan 

Mursyid        THOREQOT QODIRIYYAH
ж. Khusus pada perut ( lihat no C ) tahan nafas tiga detik sambil perut di tekan ke 
dalam

                                    Di dalam hati
                                                                            
     
Keterangan :
ж. Dzikir Qolbi ini hanya dapt di pelajari lewat bimbingan Mursyid   
    THOREQOT QODIRIYYAH

                                     Di dalam hati
                                                                            
Keterangan :
ж Dzikri sirri ( rahasia ) ini hanya dapat di pelajari lewat bimbingan Mursyid 
THOREQOT QODIRIYYAH
ж Karena dzikir sirri ini adalah gerbang ma’rifatulloh
ж Mintalah bimmbingan dengan mursyid THORIQOT QODIRIYYAH yang engkau 
yakini
ж Ingatlah wahai keturunan dan murid-muridku semua ilmu wajib ada mursyid atau 
pembimbingnya , bila mana tidak maka syaitonlah gurunya , Naudzubillah Min Dzalik

SAMBUTAN PENULIS

Bismillah walhamdulillah subhanalloh Allohhuaakbar..amin

sholi wa salim alan nabiyina Muhammad saw..

Kami sebagai penyusun hanya bisa menyusun yang terbaik di bawah arahan Mursyid 
kita

syekh aby muhammad muchlas al anshory.amin

semoga kitab ini menjadi berkah dan amal baik kita semua.amin dan

kami memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyusunan kitab ini.amin



Trimakasih.salam hormat kami.

Ttd ketua penyusun

Muh.sulthon Al latiief

KITAB
" RIJALUL GOIB"

Kajian ke 1:
Awal memahammi Alam Goib itu harus punya pondasi yg jelas dan kuat...yaitu : 
Akal dan Hati serta prilaku yg Bersih,Baik dan Benar...
Benar yg punya kaitan dengan dasar Hukum Agama...
Jika Pondasi sudah kuat insyaalloh Alam goib yg di pelajari dan di alami adalah 
Alam Goib yg di ridhoi Alloh swt...aamiin.

Kajian ke 2:
" Sebelum memasuki Alam Goib maka wajib Bagi si Murid atau SALIK yg sedang 
SULUK
( Perjalanan mensucikan diri untuk mengenal Tuhan yg Maha Agung dan Maha 
suci ) Harus Bisa membedakan Mana Ruhani dan Mana Jasad serta mengenal 
adat juga adab agar mampu berkomunikasi dengan ke duanya(Ruhani dan Jasad 
)
Untuk bisa Berkomunikasi dengan Ruhani dan Jasad perbanyak Tafakur dan 
puasa senin - Kemis jk Mampu puasa Nabi Daud...

Kajian ke 3:
" Sangat di anjurkan agar para Salik/Murid mempunyai Ruangan 
KHOLWAT/TAFAKUR, yg mana Ruangan tersebut sangat di sukai oleh Alam 
Karomah dan Alam Malakut...
Adapun Ruangan tersebut terdiri dari :
-Ukuran Ruangan Minimal seukuran sajadah.
-Semua Dindingnya di lapisi kain putih..pintu Masuk memakai kain Warna Hijau 
Tua.
-Gunakan Baju jubah putih / atasan dan bawah putih/ utk wanita pakai Mukenah jk 
berada di ruangan tersebut.
-perlengkapan di dalam ruangan : Sajadah berlapiskan kain putih,
Al Quran,Kitab Sholawat Qodiriyyah,Tasbeh dan Farhum tanpa Al kohol.
-Waktu wajib Tiap Malam jumat amalan Istiqomah baca Sholawat 
Qodiriyyah..minimal sebulan sekali..
-Yang di amalkan...wajib tuntunan dari Mursyid langsung sesuai Maqom.

Kajian ke 4 :
" MAN AROFA NAFSAHU FAQOD AROFA ROBBAHU "
Artinya : " Siapa yg mengenal Dirinya,maka Dia akan Mengenal TuhanNYA...



- Awal mengenal Diri Sendiri itu Fahami Nafsu sendiri lalu kendalikan Nafsu 
itu...untuk Tahap awal lawan semua keinginan Nafsu sendiri...
Sebagai contoh :
" Ketika Mau makan Daging..lalu tahanlah ganti dgn memakan Sayuran...begitu 
seterusnya...
" Lakukan perubahan-perubahan ke arah yg lebih Baik lagi secara terus menerus 
tanpa letih...Sampai tiba waktunya Alloh swt membuka Hijab/Tabir penghalang 
antara Dirimu Dan Alloh swt...
Aamiin.

Kajian ke 5 :
" Wahai Para Salik/ Murid..
Sekuat mungkin Hindari Kekerasan dalam bentuk apapun...
Karena Alam Goib yg di Ridhoi Alloh swt..
Hanya bisa menerima manusia-Manusia yg bisa memaafkan kesalahan manusia 
lainnya dan sabar dalam menjalani Ujian Hidup ini.

Kajian ke 6 :
" Rutinlah berwudhu sebelum tidur malam...
Sangat baik lg jk mampu sholat Tobat 2 rokaat..
Karena Alam Goib dalam Naungan Alloh swt sangat suka dan cinta kepada 
Manusia-Manusia yg suci Lahir dan Bhatin ketika Ruh mereka lepas dari 
Raganya..

Kajian ke 7 :
" Ada Empat Unsur dasar Asal-muasal Terbentuknya Alam Goib yg di Ridhoi 
Alloh swt..:
1.Tercipta dari Unsur CAHAYA.
Kehadirannya dapat kita Rasakan dan lihat baik ketika kita dalam keadaan sadar 
maupun ketika sedang tertidur, Sesuai dengan maqom/kedudukan manusia 
tersebut di hadapan Alloh swt.
2.Tercipta dari Unsu UDARA.
Kehadirannya dapat kita rasakan dengan Hembusan angin yg sedikit keras di 
sekitar Tubuh kita.
3.Tercipta dari UnsurTANAH.
Kehadirannya dapat kita rasakan dan Lihat seperti Tanah yg ada di Rumah , jalan 
dan lain-lain.
Biasanya Tanah yg kuat Goibnya itu ciri-cirinya: mudah di cangkul dan gembur 
serta subur...
4.Tercipta dari UnsurAIR.
Kehadirannya dapat kita lihat dan rasakan di sumur, sungai, danau, Laut dan 
lainnya.
Ciri-ciri Air yg kuat Goibnya: Airnya selalu Bening dan permukaan Airnya Tenang.



Kajian ke 8 :
" Sebisa mungkin setiap malam Jumat untuk Terjaga / tidak tidur dari jam 12 
malam sampai sholat Subuh...
Perbanyaklah Berdzikir,baca sholawat Qodiriyyah,tafakur dan sholat Sunnah 
serta Ibadah
lainnya yang sesuai syariat Islam.
JIKA mampu melakukan selama 40 x malam Jumat berturut-turut tanpa terputus...
Fainsyaalloh akan dapat kemulian dari Alloh swt...aamiin
Namun fokuslah beribadah karena Rasa cinta dan Rindu kepada Alloh swt dan 
Nabi Muhammad saw...
Bukan karena kemulian apa lagi ingin memiliki Karomah...
KARENA Alam Goib yang di Ridhoi Alloh swt sangat menyukai Hamba alloh swt...
yang melakukan amalan secara Istiqomah/ amalan tanpa terputus...lakukan 
semua amalan dengan keikhlasan lahir dan Bhatin...aamiin

Kajian ke 9 :
" Alam Goib yg di muliakan Alloh swt sangat menyukai Para Hamba Alloh swt yg 
terlatih dan disiplin :
" Sebisa mungkin Tiap 40 malam sekali Tidurlah beralaskan sajadah yg tebal 
selama 3 jam lamanya...
-Waktunya setelah sholat Isya / Jam 12 malam ke atas.
-Sebelum tidur sholat Tobat 2 rokaat dan membaca sholawat qodiriyyah 1x.
-Posisi Badan/Tidurnya miring.
-Kepala di Utara kaki di selatan
-Menghadap ke Barat membelakangi Timur...
-Gunakan tangan sebagai bantal...
-Jangan Lupa gunakan pakaian yg suci ,bersih dan menutup semua aurat...di 
utamakan berwarna putih.
-ketika dalam proses Tertidur tangan memegang Tasbeh sambil hati terus 
berdzikir dan sholawat.
-Gunakan Sorban hijau utk laki-laki atau sapu tangan warna putih utk kaum 
wanita di fungsikan menutup wajah...
YAQINLAH KEPADA ALLOH swt..aamiin.

Kajian ke 10 :
" Bilamana ikhlas lahir dan Bhatin serta memahammi maksud dan Tujuan kajian 
ini
juga mampu melakukannya tanpa di paksa dan terpaksa maka kurangilah 
Hubungan Intim/ suami-Istri SAH tepat setiap senin malam selasa...sangat baik 
lagi jika mampu menunda melakukan di malam tersebut...
Karena pada Malam tersebut terjadi Konflik Spritual TingKat Tinggi...
Di dalam Dunia Alam Goib...
Namun jika keyaqinan pada Alloh swt dan Nabi Muhammad saw sudah pada 
Tinggkat yang HAQUL YAQIN...maka tidak perlu mendalami kajian ke 10 
ini...aamiin



Kajian ke 11 :
" Teliti dan Fahamilah orang-orang yg ada di sekitar kita..
Karena seringkali ada mahluq goib yg suka Jahil/iseng yang memiliki 
kemampuan tinggi menjelma menjadi orang-orang yg kita sayangi...
Jadi jangan terlalu Kaget, kecewa atau sakit hati bilamana secara
Tiba-Tiba anak ,istri serta saudara kita berubah prilaku juga fisiknya...
Bisa jadi ada mahluq goib yang menguasai
tubuh mereka...
Solusinya agar terhindar dari semua kejadian buruk itu Rutinlah sholat berjamaah 
di Rumah,bacalah Al-Quran dan amalan ibadah lainnya yg sesuai
syariat Islam..
Insyaalloh Rumah dan keluarga Besar kita akan terhindar dari perbuatan Jahil 
Mahluq Goib yg tdk di Ridhoi Alloh swt...
Aamiin.

Kajian ke 12 :
" Hati-Hatilah Para Pecinta Alloh swt dan Nabi Muhammad saw.
karena Goib yg Jahil / Goib yg tdk mendapatkan Hidayah dari Alloh swt selalu 
memantau kegiatan Anak cucu Adam setiap detiknya...
Kemampuan Goib tersebut dalam merekam jejak prilaku anak cucu adam 
sangatlah kuat dan cepat...
Dan Rekaman itu di manfaatkan oleh si Goib tersebut ketika para pencari Ilahi 
telah wafat...
Jika Para pencari Ilahi wafat dan Maqomnya Waliyulloh maka selamatlah Manusia 
dari kesesatan yg akan di ciptakan si Goib...
Namun jika Para pencari Ilahi gagal menduduki maqom Waliyulloh maka si Goib 
akan leluasa menyesatkan Umat manusia dengan memakai Nama Para pencari 
Ilahi yg gagal mencapai derajat waliyulloh...
Renungkanlah dan bersungguh-sungguh dalam mencapai Ma'rifatulloh yg di 
Tetapkan Alloh swt...
UntukMu...Aamiin.

Kajian ke 13 :
" Sebisa mungkin hindari Tidur atau istirahat dalam keadaan tanpa 
Busana/Pakaian...
Karena Alam/Mahluq Goib yg rendahan dan tidak berakhlaq serta tidak di ridhoi 
Alloh swt akan meniduri / menindih tubuh dari arah yang dia sukai...
Larang keras bagi kaum wanita tidur /istirahat hanya mengunakan sehelai kain/ 
selimut...



Usahakan kaum wanita memakai baju piyama atau baju tidur yg pantas dan 
layak...aamiin.
Ini semua demi keamanan harga diri dan menghindari diri mereka kaum wanita di 
setubuhi oleh Goib yg Jahil/Goib yg tidak di ridhoi Alloh swt...
Jadi berhati-hatilah karena Mahluq Goib itu tidak dapat di lihat oleh mata biasa...
Semoga Alloh swt selalu memberikan kita Ilmu yang bermanfaat serta barokah 
juga selalu mendapatkan perlindungan dari Alloh swt..aamiin..aamiin..
aamiin.

Kajian ke 14 :
" Bilamana Para Salik/Murid mengalami telinga Dalam keadaan Tuli atau 
berdenggung secara Tiba-tiba di suatu tempat maka ada
baiknya sebisa mungkin tinggalkan tempat kejadian tersebut secepatnya...
Karena tempat tersebut sedang berlangsung Pertempuran Goib secara Massal
/berkelompok dari dua kekuatan yang saling ingin memusnahkan...
Jika mampu carilah Masjid/mushola kemudian berwudhulah dan sholat tobat 2 
rokaat...lalu baca Istigfar,sholawat dan Tahlil sampai suasana hati dan telinga 
kembali Normal...
Setelah Normal cari jalan yang berlainan arah dari tempat tersebut atau jika 
terpaksa harus melewati jalan tersebut kembali maka perbanyak Sholawat dalam 
Hati...
Ini semua demi keamanan Ruhani Salik/murid dari pengaruh/ganguan Goib yang 
sedang berkonflik tersebut...aamiin.

Kajian ke 15 :
" Apakah para pencinta Ilahi pernah mendengar Pasar Goib....?
Jika jawabannya
" Belum pernah " maka simaklah keterangan Berikut ini :
- Pasar Goib itu ada dan nyata jk di lihat dengan Mata Bhatin.
- Pasar Goib itu wujudnya di Alam Dunia berbentuk suatu Aliran sungai yang 
mempunyai cabang aliran anak sungai tiga jalur sungai..dan terbentuk secara 
Alami bukan buatan Manusia.
- Ciri-ciri Khusus sungai yg di jadikan Pasar Goib airnya tenang dan mengalir 
secara perlahan namun pasti.
- Banyak Transaksi yg di lakukan di pasar goib tersebut dari Transaksi kebaikan 
sampai transaksi yang sifatnya dukungan massal untuk suatu kegiatan spritual 
tertentu.
- Nasehat Untuk para pencinta Ilahi perbanyaklah Sholawat jika berada di sungai 
yang berjalur tiga tersebut...dan sebisa mungkin hindari berbicara yang tidak 
sopan dan bercanda.



Kajian ke 16 :
" Wahai para penempuh Jalan Spritual Berhati-Hatilah jika bertemu dengan Tokoh 
Spritual di manapun mereka berada..
Jangan pernah mengikuti/menghafal kalimat - Kalimat yang tidak engkau fahami 
Arti dan Maksudnya...dan jangan menerima Barang kramat apapun.
Karena bisa jadi engkau tertipu dan terjebak baik secara sadar maupun tidak 
sadar dan sudah bersumpah setia kepada Mahluq Goib dengan kata lain engkau
sudah syirik dan kufur dari Nikmat Alloh swt...
Na'udzubillah mindzalik..
Waspadalah dalam Hal-Hal Goib yang rentan menuju ke Musyrikan...
Tingalkanlah Tokoh Spritual yang tidak pernah Bersyahdat,Sholat dan tidak 
pernah Bersholawat kepada Nabi Muhammad saw...
Spritual yang di Ridhoi Alloh swt adalah spritual yang di Mulai dengan 
Bersyahadat/bersumpah setia kepada Alloh swt dan Nabi Muhammad 
saw...aamiin

Kajian ke 17 :
" Perjanjian Goib antara Manusia dan Mahluq Goib seperti Pesugihan,benda-
benda pusaka,jimat dan lainnya dapat di batalkan jika si manusianya Ikhlas lahir 
dan Bhatin Berbai'at /Berjanji setia kepada Alloh swt dan Nabi Muhammad saw...
Sehingga anak cucu si Manusia tersebut tidak jadi korban sebagai tumbal Mahluq 
goib tersebut...
Dalam dunia Goib ada aturan yang sangat kuat yaitu : " Siapa yang memiliki 
pengikut Goib terbanyak maka dia harus di HORMATI dan di PATUHI "...
Begitulah aturan di Alam goib...
Dan pemimpin Alam Goib itu bisa berasal Dari manusia bisa juga dari kalangan 
Mahluq Goib itu sendiri...
Yang terpenting semua pihak baik manusia ataupun mahluq Goib tidak boleh 
melanggar batas/etika yang sudah berjalan di Alam goib...
" SETIAP TEMPAT ADA ATURAN DAN SETIAP ATURAN ADA TEMPATNYA"

Kajian ke 18 :
" Berhati-hatilah wahai para Murid Ku...
Jika dirimu menemukan Barang yang tak bertuan di suatu tempat...
Jangan terburu-buru menyentuhnya apa lagi mengambil barang tersebut...
Karena dalam aturan Dunia Alam Goib ada standart umum untuk mencari Tumbal 
pesugihan...
Dengan meletakan barang berharga di sembarang tempat...
Targetnya adalah untuk mengambil nyawa/jiwa orang yang menyentuh barang 
tersebut...



Ciri-ciri khusus barang yang tak bertuan tersebut selalu ada kain putih di barang 
tersebut...
Bisa tertutup kain putih secara utuh atau bisa juga hanya sebagian saja...
Jangan tertipu apalagi bernafsu ingin memiliki barang temuan hanya karena Nilai 
barang temuan itu sangat mengiurkan...
Mari kita lindungi diri dan keluarga kita dari Harta yang Haram...
Aamiin.

Kajian ke 19 :
" Wahai Para pencari Jati diri sejati...
Jangan pernah mengambil makanan dan minuman mengunakan Tangan Kiri...
Karena kebiasaan mengunakan Tangan
Kiri akan berakibat fatal untuk proses pencarian Jati dirimu...
Manusia yang terbiasa mengandalkan tangan kirinya dalam memasukan makanan 
dan minuman ke perutnya akan berakibat Terhalangnya Nur Goib yang ada di 
tubuh manusia tersebut untuk mencari kebenaran dalam dirinya sendiri...
Dan dapat di pastikan si manusia tersebut akan di kendalikan oleh Goib yang 
tidak di ridhoi Alloh swt/Goib Munafik..
sehingga perilaku manusia tersebut dalam proses mencari jati diri / kebenaran 
Sejati cendrung melanggar etika kehidupan, meninggalkan Logika dan jauh dari 
syariat yang di bawa oleh Nabi Muhammad saw...
Nau'dzubillah Mindzalik.

Kajian ke 20 :
" Perlu di fahami lebih mendalam lagi,
Bahwasanya Alam Goib itu sangat membutuhkan Manusia.
Karena bagi Mahluq Goib manusia itu adalah alat Transformasi mereka dalam 
mewujudkan eksistensi mereka di alam Goib...
Setatus mahluq goib yg punya hubungan dengan manusia akan semangkin di 
hormati oleh mahluq goib yang tidak punya hubungan/pengikut manusia.
Oleh sebab itu
Hati-Hatilah dalam mempelajari Alam Goib.
Jangan sampai salah jalan..karena fatal akibatnya.
Manusia yang bisa di bodohi dengan iming-iming harta dan kehormatan lewat 
bantuan goib,
sesungguhnya mereka
sudah masuk dalam perangkap perbudakan Mahluq Goib yang munafik.
Sudah kita sadari bersama hidup di dunia paling lama 80 tahun,
setelah itu kita akan hidup dalam perbudakan Mahluq goib tersebut sampai Hari 
kiamat Tiba.
RENUNGKANLAH...



Kajian ke 21 :
" Banyak yang belum mengetahui lewat mana pertama kali Mahluq Goib 
menguasai anak cucu adam.
Awal masuknya Mahluq goib ke tubuh Manusia lewat Alam fikiran manusia.
Setelah Alam fikiran di kuasai maka langkah selanjutnya mahluq goib itu 
akan berusaha menguasai Hati manusia.
Jika Hati Manusia sudah di kuasai maka sempurnalah Tugas Mahluq goib 
tersebut.
Jika Mahluq goib yang menguasai manusia tersebut adalah Mahluq Goib yang di 
ridhoi Alloh swt dan kuat syariat nya maka si Jasad/manusia yang di tempati 
tersebut akan menjadi Tokoh/panutan kebaikan untuk Umat Manusia lainnya.
Sebaliknya jika Mahluq Goib yang menguasai manusia itu mahluq Goib yang 
munafik/tidak di ridhoi Alloh swt maka manusia yang di tempati Jasadnya oleh 
mahluq goib itu akan membuat kerusakan dan menjadi contoh Buruk bagi umat 
Manusia lainnya.

Kajian ke 22 :
" Di dalam Rumah kita/Manusia, mahluq goib yang tidak di ridhoi Alloh swt bisa 
bersemayam di dalam kamar mandi.
Tepatnya di lubang WC.
Dan makanan mereka adalah kotoran Manusia.
Oleh karena itu sebisa mungkin kamar mandi bersih juga rapih.
Dan usahakan lubang WC nya di tutup pakai ember atau sejenisnya.
Juga jangan lupa ember yang berisikan air wajib di tutup rapat.
Karena Mahluq goib yang di tugaskan untuk menyantet, sering sekali 
mengunakan air yang ada di ember yang tidak di tutup sebagai media untuk 
melumpuhkan target/sasaranya sebelum di santet.
Mohon Jangan pernah gunakan Air Hujan untuk di minum...tapi Gunakanlah 
untuk berwudhu atau Mandi Tobat insyaalloh lebih Barokah..aamiin.
" BERHATI-HATILAH wahai para Salik/Murid...
Memohonlah perlindungan kepada Alloh swt selalu...
Aamiin.

Kajian ke 23 :
" Melukai salah satu Mahluq goib secara sengaja akan berakibat fatal bagi si 
Manusia tersebut.
Konsekwensinya semua keturunan manusia tersebut akan jadi incaran Mahluq 
goib itu.
Harus di ingat baik-baik bahwa Mahluq Goib adalah Mahluq yang sangat sabar 
menunggu datangnya waktu untuk membalaskan dendam terhadap musuhnya.



Dan dendam itu tidak akan berhenti sampai semua keturnan musuhnya habis 
binasa...
Oleh sebab itu kendalikan diri kita Jangan sampai melukai Mahluq Goib secara 
sengaja hanya karena ingin memperbudak Mahluq goib itu.
Fahamilah wahai para Pecinta Alloh swt.
Tidak ada guna jika Hidup di dunia ini Tujuannya Hanya ingin memperbudak 
sesama Mahluq ciptaan Alloh swt...
Hiduplah yang wajar dan Normal ,Mari saling menghargai sesama Mahluq ciptaan 
Alloh swt
agar kita Khusnul Khotimah...aamiin.

Kajian ke 24 :
"Puasa sunnah yang di sukai Mahluq goib yang di ridhoi alloh swt adalah puasa 
sunnah Nabi Daud dan puasa Sunnah Senin-Kemis.
Apa fungsi Puasa sunnah Nabi Daud untuk perkembangan spritual seseorang 
Salik/Murid ?
Salah satu Fungsinya adalah sebagai Puasa pembebasan syaraf Dhohir/manusia 
berubah menjadi syaraf
Bhatiniah/Ruhani.
Jika manusia mampu merubah syaraf Dhohir menjadi syaraf Ruhani maka 
manusia tersebut akan mampu melihat
Hal-Hal yang Ghoib.
Serta bisa memahammi juga berkomunikasi dengan Mahluq Ghoib yang di ridhoi 
Alloh swt.
Bahkan tidak sedikit yang dapat masuk ke salah satu perkampungan Ghoib.
Inilah yang di katakan Takdir dan bakat.
Banyak juga yang melakukan puasa Nabi Daud tapi tidak menghasilkan apapun.
Karena Niatnya yang kurang tepat dengan kata lain Ibadah puasa sunnah nya 
bukan karena Alloh swt.

Kajian ke 25 :

" Bilamana Berziarah ke makam/kuburan para waliyulloh atau yang diangap 
derajatnya sama degan wali maka perhatikan hal-hal berikut ini:
*Datanglah karena Niat mencari Ridho Alloh swt
dan mengikuti sunnah Rosul Nabi Muhammad saw.
*Usahakan Duduknya menghadap ke barat.
*Lalu letakan di sebelah kanan air segelas/botol yang tutupnya di buka.
*kemudian baca Sholwat Qodiriyyah 1x.lalu
baca"IYYAKANA'BUDU WA IYYA KANASTA'IN" 33X.
lalu kirim al fatihah ke Waliyulloh yg di tuju 33x. Lalu tutup dengan doa.
*Sebelum pulang minumlah air tersebut dan sisakan   untuk di basuh ke wajah, 
tangan dan kaki 3x
  sambil baca syahadat.
*Jangan mengambil apapun yang ada di sekitar makam/kuburan seperti: 
Bunga,batu dan tanah Kuburan.



*Ini semua demi keselamatan Ruhani penziarah dan keluarganya.karena banyak 
Mahluq Goib yang Jahil di sekitar Makam.
lain waktu.

Kajian ke 26 :
" Hindari Makanan yang tidak jelas asal usulnya apalagi memakan makanan yang 
tidak menyebut Nama Alloh swt.
Makanan akan berubah menjadi Nutrisi dan masuk ke sel-sel darah dan syestem 
syaraf dalam tubuh manusia.
Dan inilah menjadi titik penentu apakah si manusia di keliling Ghoib yang di 
ridhoi Alloh swt atau Ghoib yang di Murkai Alloh swt.
Jadi jangan kecewa bilamana sudah mendalami spritual Tahunan lamanya namun 
tidak ada peningkatan baik prilaku,Maqom dan Bhatiniah.
Itu semua dapat di pastikan 85% bersumber dari makanan yang tidak berkah dan 
tidak di ridhoi Alloh swt.
Solusinya adalah memperbanyak melakukan puasa Sunnah yang sesuai syariat.
Dan wajib di perhatikan makanan ketika Sahur dan berbuka puasanya.
Dengan berpuasa sunnah kita lebih bisa mengontrol makanan dan minuman yang 
masuk ke dalam tubuh kita.aamiin.

Kajian ke 27 :

" Jangan pernah Rumah di biarkan kosong tanpa penghuni lebih dari 40 hari.
Karena Rumah yang kosong akan di huni oleh mahluq goib yang di laknat Alloh 
swt.
Rumah tersebut akan di jadikan tempat maksiat serta berkumpulnya para mahluq-
mahluq goib lainnya yang suka ingkar kepada Alloh swt juga suka menyesatkan 
manusia yang lemah imannya.
Bilamana terpaksa harus meninggalkan Rumah lebih dari 40 hari maka titiplah 
rumah tersebut kepada tetangga atau saudara yang dapat di percaya.
Perlu di ketahui jika rumah sudah terlalu lama kosong maka Rumah tersebut tidak 
akan berkah lagi dan Rezeqi para penghuninya akan tertutup,kedamaian dan 
ketenangan tidak akan dapat di rasakan oleh mereka.
Jadi berhati-hatilah jika meninggalkan rumah pastikan tetap ada manusia di 
dalam rumah tersebut.
Agar Nuansa kehidupan masih tetap ada.

Kajian ke 28 :

" Wahai para pencari Kebenaran yang sejati... Pastikanlah ketika Tidur 
Malam/istirahat malam selalu matikan lampu kamar.
Karena proses menuju Alam Ghoib selalu di lalui dengan gelapnya alam Dunia.
Dengan izin Alloh swt ketika dirimu tertidur bisa saja Alloh swt perkenankan 
engkau melihat salah satu perkampungan Alam Ghoib.aamiin.



Usahakan Tidur mu miring ke kanan.
Dan bilamana mampu
buatlah sarung bantal tidurmu dari warna kain Hijau Tua.
Warna Hijau Tua adalah perlambang Surganya Alloh swt.
Simbol surga wajib ada ketika dirimu tertidur. semua itu sebagai doa.
Doa agar kita khusnul khotimah..aamiin.
Ingatlah ketika manusia tertidur baik di sengaja maupun tidak di sengaja maka 
Jiwa/Ruh manusia tersebut berpisah sementara dari
Jasadnya dan masuk ke Alam Ruhani/Alam Mimpi yang Alloh swt khendaki.

Kajian ke 29 :

" Jangan pernah biarkan Fikiranmu berhayal yang terlalu tinggi.
Karena dalam hitungan menit Mahluq Ghoib yang di Murkai Alloh swt akan masuk 
ke Alam fikiran manusia yang terlalu banyak berhayal tapi tidak berbuat apa-apa.
Jika mahluq ghoib yang di murkai alloh swt sudah menguasai fikiran manusia 
maka dapat di pastikan si manusia tersebut akan selalu berbuat merugikan 
manusia dan alam sekitarnya.
Mayoritas manusia yang awalnya Normal menjadi Gila/sakit jiwanya di sebabkan 
karena banyak berhayal dan terobsesi pada sesuatu yang tidak mungkin di 
raihnya.
Oleh karena itu Jangan terlalu berlebihan dalam mengharapkan segala sesuatu.
Apalagi dalam dunia Spritual jangan Terobsesi yang aneh-aneh / keluar dari 
syariat.
Pakailah Ilmu dan gunakan Logika.
Niatkan segala sesuatu Karena Mencari Ridho Alloh swt.
Agar selamat Dunia dan Akhirat..aamiin.

Kajian ke 30 :

" Wahai Para penempuh di jalan Alloh swt usahakan sebisa mungkin minimal 
dalam satu hari satu kali membersihkan Tubuh dari keringat dan kotoran Tubuh.
Karena Alam Ghoib yang di muliakan Alloh swt sangat tidak bisa mendekati 
Manusia yang tidak pernah membersihkan dirinya sendiri.
Terlebih lagi jika dirimu dalam keadaan Junub/belum bersuci setelah melakukan 
hub.suami/istri.
Minimal berwudhulah jika ingin menunda mandi junub karena situasi tidak 
mengizinkan/dingin dan lain sebagainya.
Lain Hal lagi bagi Ghoib yang di Murkai Alloh swt mereka sangat membenci jika 
ada manusia yang selalu bersih dan wangi baik secara Lahir maupun secara 
Bhatin.
Manusia yang bersih Lahir dan Bhatinnya sangat sulit di kendalikan oleh mereka.
Semoga dirimu dan keluargamu mampu menjaga kebersihan Lahir dan bhatin 
sampai ajal menjemput.
Aamiin.



Kajian ke 31 :
" Janganlah terobsesi dengan Alam Ghoib karena akan kecewa adanya.
Mendekatlah dengan yang menciptakan Alam Ghoib yaitu Alloh swt.
Mintalah izin pada Alloh swt agar di perkenankan untuk mendalami Dunia 
keghoiban.
Jika Alloh swt sudah berkenan dan Ridho terhadap seorang Hamba maka apapun 
yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena tidak ada yang mustahil bagi 
Alloh swt.
Dan perlu di fahami bahwasanya tidak sedikit Mahluq Ghoib yang ingin 
mendalami dunia Manusia.
Pada prinsipnya antara Dunia nyata dan Dunia Ghoib itu tidaklah Jauh berbeda.
Hanya saja di Alam Ghoib hidup berkelompok itu sangat mendominasi. Dan 
Setiap kelompok ada perkampungannya.
Di Alam Ghoib status sosial sangatlah berpengaruh dan Hukum di kalangan 
mereka sangat tegas.
Bahkan Hukum Rimba masih sangat berpengaruh di kalangan mereka.semoga 
bermanfaat.

Kajian ke 32 :

" Wahai Para penempuh di jalan Alloh swt. Kurangilah melihat wanita dan Pria 
yang bukan Muhrimmu.
Karena terlalu banyak melihat wanita/Pria yang bukan muhrim akan 
melumpuhkan panca indra Ghoib yang sudah engkau miliki.
Dan membuat Ghoib yang di muliakan Alloh swt akan menjauh selama 7 hari 
lamanya.
Dan dapat di pastikan dirimu akan dalam masalah terus selama 7 hari lamanya.
Dalam dunia spritual yang mengagungkan Alloh swt banyak aturan yang harus di 
fahami. Tidak bisa sesuka hati kita dalam bertindak dan berucap.
Oleh karena itu jika tidak bisa kendalikan diri dan Nafsu sendiri
ada baiknya mundur saja dari Dunia Spritual.
Mencampurkan yang Haq dan yang Bhatil akan beresiko di kemudian harinya.
Lebih baik jadi orang awam saja.
Daripada mendalami spritual tapi setengah Hati.
Ingatlah Dunia Ghoib Jangan di buat permainan.

Kajian ke 33 :

" Fahammi dan Bedakan makna Guru Ruhani/Bhatiniyyahdan Guru 
Dhohir/Lahiriyyah.
Guru Ruhaniyyah lebih mengedepankan aspek Ruhani/Ghoib dalam membimbing 
Murid-Muridnya.
Guru Ruhani selalu Hadir ke Alam Ruhani/Alam mimpi para murid-muridnya 
sesuai maqom/derajat si Murid.
Bila si Murid sudah mampu bertemu dengan Guru Ruhaninya dalam Wujud 
Ruhani Guru yang sebenarnya maka dapat di pastikan si Murid sudah mencapai 
derajat KAFFAH BILLADUNI MURSYID.



Artinya : Si murid sudah Saatnya di bimbing langsung Oleh Alloh swt..aamiin.
Wujud aslinya Guru Ruhani adalah Wujud Asli dari Guru-Guru Ruhani yang 
Terdahulu/silsilah Guru dengan kata lain secara JASAD bisa saja JASAD Guru 
Ruhani itu berubah-ubah sesuai zaman dan Umur/Usia Jasad secara umumnya.
Namun secara RUHANIYYAH tidak ada perubahan sedikit pun.
SELALU SAMA SAMPAI AKHIR ZAMAN.

SILSILAH KELUARGA BESAR ABY. MOCH .MUCHLAS AL-ANSHORY DAN GUS 
HASBI KHOIRULLOH RAHMAD LIDDUNYA DARI NASAB

SYEKH IBRAHIM AL-BAGDADI

GENERASI
1.   Syekh Ibrahim Al Bagdadi                                        tahun 1622                           
2. Guru Adullah Fattah Bin Ibrohim                              tahun 1647   
3. Guru Abu Hamid Bin Abdulloh                                 tahun 1672                             
4. Syekh Jabir Bin Abu                                                     tahun 1702
5. Guru Zakir Kalam Bin Zabi                                          tahun 1735          6. Guru 
Anis Sukoy Bin Zakir                                          tahun 1765                         
7. Guru Junaidi Al Mansyur Bin Anis                            tahun 1805                   
8. Guru Salam Abdullah Bin Junaidi                             tahun 1832                  
9. Syekh Jamal Bin Salam                                               tahun 1862                   
10.Guru Abdullah Qowiy Bin Jamal                               tahun 1887                   
11.Syekh Zakaria Bin Abdullah                                       tahun 1917                   
12.Guru Sholeh Huddien Bin Zakaria                            tahun 1950                   
13.Syekh Aby M M Al Anshory Bin Sholeh 
Huddie     tahun 1975                                                                                            
14.Gus Hasbi K R Liddunya Bin Aby Muh muchlas     tahun 1996   
                                                                                       

SILSILAH GURU SYEKH IBRAHIM AL-BAGDADI
DALAM THOREQOT QODIRIYYAH

Alloh SWT, mewahyukan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril Ruhul 
Qudus

1.    Nabi Muhammad SAW
2.    Syidina Ali Bin Ali
3.    Sayid Husain Bin Ali
4.    Imam Zainal Abidin



5.    Imam Muhammad Al Bagir
6.    Imam Ja’far As Sidiq
7.    Syekh Musa Al Khodim
8.    Syekh Hasan Ali bin Musa Aridho
9.    Syekh Ma’ruf Al Kharki
10. Syekh Sirri Al Saqati
11. Syekh Abil Qosim Al Junaidi Al Baghdadi
12. syekh Abu Bakar Assibilli
13. Syekh Abdul Wahab Attamimi
14. syekh Abil Faraji At Tartusi
15. Syekh Abil Hasan Ali Al Hakari
16. Syekh Abi Sa’at A Mubarok Al Mahzum
17  Sulthonul Aulia Abdul Qodir Al Jailani
18. Syekh Musa Bin Abdul Qodir
19. Syekh Taufikulloh
20. Syekh Jalalludien
21. Syekh Aziz Al Alim
22. Syekh Malik Bin Abdulloh
23. Syekh Hidayatulloh
24. Syekh Salamulloh
25. Syekh Saikhonulloh
26. Syekh Amarulloh
27. Syekh Ali Bin Abdul Rohman
28. Syekh Abu Salam Bin Abdulloh
29. Syekh Yusuf An Ni’matulloh
30. Syekh Ibrahim Al Bagdadi

DAFTAR KARYA INTELEKTUAL DAN RUHANI
MURSYID THOREQOH QODIRIYYAH ANSHORIYYAH

      SHOLAWAT QODIRIYYAH………17 ROMADHON 1430 H
      AN- NASEHAT    ……………………………………. 06-06-2011
      KAMUS BAHASA TQA…………… ………………..11-11-2011
      ISYAROTUL HADITS AL -ANSHORIYYAH……12-12-2011
      AKHLAQUS SULUK………………. ……………….. 09-03-2012
      MINAS SYARIAT ILAT THOREQOT …………. 01-06-2012
      AL INSAN ………………………………………………..03-07-2012
      ANNA SUNNI BITTAUHIT………………………..09-09-2012
      RIJALUL GHOIB………………………………………..01-01-2013

DEMIKIAN BEBERAPA KARYA TULIS SANG MURSYID , UNTUK LEBIH 
JELASNYA SILAHKAN LIHAT DI

WEBSITE KAMI : WWW.PEDULIPANCASILA.WEB.ID



PENUTUP

Barokalloh walhamdulillah...
Insyaalloh kajian Kitab RIJALUL GHOIB ini menjadi bagian pencerahan lahir dan 

bhatin kita semua..
Semoga kita memahami mahluq di sekitar kita terutama mahluq ghoib agar sesama 

mahluq ciptaan Alloh swt bisa saling menghormati dan insyaalloh akan di muliakan oleh 
Alloh .. amin amin amin Ya alloh amin

salam khusnul khotimah untuk yang membacanya.amin.


