TANDA-TANDA TUKANG SIHIR

 ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ.
Jika engkau melihat darinya ada suatu permintaan yang engkau lihat aneh dan mungkar.
Maka seorang insan harus berhati-hati dan waspada. Karena perkara tersebut berbahaya
untuk didatangkan kepada semisal orang tadi.
➐ –  ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ:ﺒﺎﺕ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚﺇﺫﺍ ﺃﺧﺒﺮﻙ ﻋﻦ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﻴ
7. Jika dia mengabarkan kepadamu sesuatu dari perkara ghaib, ia mengatakan kepadamu:
“Sihir yang ini ada di tempat yang ini.”
❽ – ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
ﺃﻭ ﺳﺤﺮﻙ ﻓﻼﻥ ﻭﻋﻼﻥ ﻓﺎﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﺎﺣﺮ
ُ
8. Atau mengatakan: Si Fulan atau Alan telah menyihirmu. Maka ketahuilah sesungguhnya ia
adalah tukang sihir yang minta tolong kepada jin atau setaan.
❾ – ﻀﺎ
ً  ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻳ، ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ، ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ،ﺠﺐ ﻳﺴﻤﻰ ” ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ” ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﻼﺳﻢ
ُ ﺤ
ُ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻙ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟ
ٌ ﺩﺍﺧ
ﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
9. Jika ia memberimu sejenis tirai yang dinamakan hijab, tertulis disana rajah-rajah dan katakata dan nama-nama yang tidak bisa dipahami. Ini juga masuk dalam bab ini (penyihir).
❿ –  ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻯ ﺑﻞ ﻫﻮ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺧﺒﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪًﺍ ﻓﺴﺪﺕ،ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﻋﻨﺪﻱ ُﺭﻗﻴﺔ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪًﺍ
ٌ ﺩﺍﺧ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ- ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺮﺟﻮﺍ ُﺭﻗﺎﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ ﻭُﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺩﻋﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ
ﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ؛ ﻷﻥ
ً
 ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳُﻔﻀﺢ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻓﻼ ﻳﺨﺒﺮﻪ ﺃﺣﺪًﺍ، ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻦ،- ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ.
10. Jika ia berkata kepadamu: “Aku memiliki ruqyah yang aku tidak bisa mengabarkannya
kepada siapapun. Jika aku mengabarkannya kepada siapapun maka akan rusak mantranya.
Maka orang ini tidak diatas petunjuk, bahkan dia termasuk dalam bab ini (penyihir). Karena
kebanyakan mereka ini jika mengeluarkan ruqyah mereka dan apa yang mereka pergunakan
didapati disana isinya; berdoa kepada selain Allah Taala. Wahai fulan atau wahai alan dari
bangsa jin. Maka ia tidak akan mengabarkan kepada siapapun sehingga tidak terbongkar
perkara mereka.
┈┈••••❁❁••••┈┈
Sumber : http://aldhaﬁri.net/?p=954
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