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 تمهيد

  تعويذ جي تعريف
אن جو وאحد  چوندא آهن،تميم عويذ کي لسان אلعرب ۾ ڄاڻايل آهي ته ت 

آهن، ريٺا ۽ موتي تميمه مان مرאد אهي آهي ته چوڻ אبو منصور جو . تميمه آهي
אهڑيَء طرح تميمه مان مرאد אهي . و آهيدجن کي تعويذ طور אستعمال كيو وين

אڇن كارن نقطن وאرא دאڻا آهن، جن کي لڑيَء ۾ پروئي ڳچيَء ۾ ٻڌو ويندو 
 . آهي

چيو وڃي ٿو ته تميم אن مالها کي چيو ” کان روאيت آهي ته אبن جني 
ثعلب کان روאيت آهي . ندو آهيمنتر هو۽  )ڌאڳو(ويندو آهي، جنهن ۾ تسمه 

رڙي کي تميمه كيو، يعني ٻامون ”يعني  “متمت املولود علقت عليه التمائم” :ته
   “.سندس ڳچيَء ۾ تعويذ ٻڌي ڇڎيو

ويندو  ٻڌوجيكوماڻهوَء جي جسم تي ذ آهي، تعوي ڑوتميمه مان مرאد אه 
   :۾ سلمه بن خرشب جو شعر آهي معنيٰ  אبن بري جو چوڻ آهي ته אن ئي .آهي

  تعوذ بالرقي من غري خبل
 وتعقد يف قالئدها التميم

جي آهي ۽ אن  ويندو  ٻڌو ه ٺاهيتعويذ بنا كنهن جنون ۽ آسيب جي ب 
 . مالها ۾ تميمه ٻڌو ويندو آهي

تمائم جو وאحد تميمه آهي ۽ تميمه אنهن ”آهي ته جو چوڻ אبو منصور  
ن کي چوندא آهن، جن جي مالها ٺاهي عرب جا رهاكو پنهنج) كڻن(دאڻن 

 “.ٻارڙن جي گلي ۾ لٹكائيندא هئا
طرح پنهنجي گمان مطابق بدروح ۽ بري نظر کان אنهن کي بچائيندא  אهڑيَء 

هنجي هيٺئين شعر ۾ هذيليَء پنאسالم אن عمل کي باطل قرאر ڏنو، جيئن . هئا
 . مرאد ورتي آهي
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  انشبت اظافرها  ةينواذا امل
 متيمه ال تنفع لکالفيت 

ته ) موت جو وقت אچي ويو يعني( جو چنبو ُکپي ويو  جڎهن موتيعني  
  .مون هر قسم جي تعويذ کي بي אثر ڏٺو

  اظا مات مل تفلح مزينه بعده 
   )١(فنوطي عليه يا مزين التمائما

ري ويو ته کانئس پوِء مزينه کي كابه شيِء ڀانِء نه جڎهن هو ميعني  
 . پئي، مزينه تون אن تي تعويذ لٹكائي ڇڎ

אن مان مرאد אهي  .تمائم، تميمه جو جمع آهي”אبن حجر جو بيان آهي ته  
عربستان جا  .دאڻا ۽ مالهائون آهن، جيكي ڳچيَء ۾ لٹكايون وينديون آهن

دא هئا ته אهي تمائم مصيبتن کي رهاكوجاهليت وאري دور ۾ אهو عقيدو رکن
  (٢).ڀڄائين ٿا
אبن אالثير جو چوڻ آهي ته تمائم، تميمه جو جمع آهي، جيكو אنهن  

جي (جا رهاكو پنهنجن ٻارڙن  موتين الِء אستعمال كبو آهي، جن کي عرب
אهي پنهنجي گمان مطابق אنهن سان پنهنجن ٻارڙن کي . ۾ لٹكائيندא هئا) گلي

אهڑيَء طرح . אسالم אن کي باطل قرאر ڏئي ڇڎيو. ئيندא هئابريَء نظر کان بچا
مان ابايل ما آتيت ان علقت ”: آهي ته ۾حضرت אبن عمر رضه جي بيان كيل حديث 

  “ _____________________________________”يعني “ متيمه
جنهن تعويذ ”يعني “ من تعلق تميمه فال אتم א له”: ٻي حديث آهي ته  

    “.جي مرאد پوري نه كري ڌو، א אنٻ
. عربن جو عقيدو هو ته تعويذ مكمل دوא ۽ شفا جو كارڻ آهنڄڻ  

عربستان جي رهاكن אنهن تنهنكري אسالم אنهن کي شرכ قرאر ڏنو، ڇو ته 
                                                 

  ۱۲/۷۰لسان אلعرب   ١
  ١٠/١٢٢فتح אلباري،   ٢
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جي وسيلي قسمت جي لکئي کي مٹائڻ چاهيو ۽ غير א کان مشكل 
 )١.(هيكشائي طلب كئي، حاالنكه رڳو א تعالٰي ئي مشكل كشا آ

 تعويذ ٻنتعويذ جي אنهن وصفن مان چڱيَء ريت پروڙ پئجيو وڃي ته  
  :قصدن الِء אستعمال كيا ويندא آهنم

אهو هوندو آهي ته جنهن بيماري يا بري نظر جو אنديشو پهريون مقصد  
אهو مقصد ٻارن،  .هجي، אن جي لڳڻ کان אڳ ئي אن جي شر کي روكي ڇڎجي

 .يذن مان ظاهر ٿئي ٿوگهوڙن ۽ گهرن ۾ لٹكائجندڙ تعو
אهو هوندو هو ته جيكا بيماري يا بري نظر لڳي چكي  مقصد  ٻيو 

אهو مقصد אن قسم جي تعويذن مان ظاهر ٿئي ٿو، . هجي، אن کي دور كجي
جيكي سور، بدن جي ڳاڙهي ٿيڻ ۽ بخار وغيره جي بيمارن کي پارאيا ويندא 

 .اهللا أش، انهن، جن جي وضاحت אڳتي אينديآ
ريٺا ۽ ي تعويذ جي אها وصف ته אهي אڇن كارن نقطن وאرא باقي بچ 

ته تعويذ رڳو ريٺن ۽ موتين  ڇو. ته אها تعريف مثال طور ڏنل آهي موتي آهن
تائين محدود نه آهي، بلكه عربستان جا رهاكو ريٺن ۽ موتين کان سوאِء 

ٻڌندא   بهمثال طور سهي جا گوڏא . مختلف قسمن جا تعويذ אستعمال كندא هئا
   )٢.(ئا ته جيئن بري نظر ۽ جادوَء کي روكيندא رهنه

مان  )٣(عرب אهو אعتقاد رکندא هئا ته تند”אبن אالثير جو بيان آهي ته   
مكر ۽ فريب کي ٺهيل مالها بري نظر جي אثر کي ختم كري ڇڎيندي آهي ۽ 

אن ئي . به دفع كندي آهي، تنهن تي אنهن کي אهڑي عمل کان منع كئي وئي
جنهن ۾ گهوڙن جي ڳچين مان  ،۾ אها حديث بيان كيل آهي منع جي سلسلي

                                                 
  ١/١٩٨אلنهايه   ١
ص “ אلفصل في تاريخ אلعرب قبل אالسالم”قسمن الِء ڏسو  جاهليت وאري دور ۾ ٿيندڙ تعويذن جي مختلف  ٢

  ۸۱۳کان  ۷۵۰
  )سنڌيكار(تند مان مرאد آهي رڍ، ٻكري يا كنهن ٻئي جانور جي آنڈي مان ٺهيل ڏور   ٣
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، אنهن جي آهي، جيكي عربَ كيل אهي تندون كٹي الهي ڇڎڻ جو حكم 
  )١.(ڳچين ۾ אن مقصد سان ٻڌندא هئا

ٿئي ٿو ته جيكي به شيون אنهن ٻن بيان كيل هن تشريح مان وאضح   
كاٺيون، ڇوڏא، مقصدن الِء ٻڌيون يا لٹكايون وڃن، چاهي אهي دאڻا هجن، يا 
كنهن نازل ٿيل گاه، كاغذ يا كو ڌאتو هجي، جيكڎهن لٹكائڻ يا ٻڌڻ وאري 

آهي ته אهي تعويذ آهن، ڇو ته אعتبار، كيو يا متوقع شر کان بچاَء الِء אهو 
جيئن هر אها . حقيقتن جي لحاظ کان ٿيندو آهي، نه كي نالن جي لحاظ کان

رאب آهي، ڀلي אها אنگور مان مخمور كري ڇڎي، אها خمر يعني ششيِء جيكا 
  .به אهڑو ئي آهي تيار كيل هجي يا كنهن ٻيَء شيِء مان، تعويذن جو حال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ۵/۱۴۹אلنهايه  ١
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  :پهريون فصل

  کان منع ۽ אن جا دليل نتعويذ
  :قرآني آيتن مان אستدالل: پهريون قسم

  :آهيא تعالٰي جو فرمان 
 َو َوِإن َيْمَسْسَك بِخَْيرٍ فَُهَو َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَُديٌرَوِإن َيْمَسْسَك اللُّه بُِضرٍّ فَالَ كَاِشفَ لَُه ِإالَّ ُه

 )۱۷:النعام(

א توهان کي كنهن تكليف ۾ مبتال كري ته کانئس جيكڎهن : ترجمو
سوאِء كوبه كونهي، جيكو توهان کي אن تكليف کان بچائي سگهي ۽ 

  .هيجيكڎهن אهو توهان سان كا ڀالئي كرڻ چاهي ته هو هر شيِء تي قادر آ
  :فرمايل آهي تهٻئي هنڌ 

َوِإن َيْمَسْسَك اللُّه بُِضرٍّ فَالَ كَاِشفَ لَُه ِإالَّ ُهَو َوِإن ُيرِْدَك بِخَْيرٍ فَالَ َرآدَّ ِلفَْضِلِه   
  )۱۰۷: يونس(ُيَصيُب بِِه َمن َيشَاء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُم 

يبت ۾ ڦاسائي ته אن کان سوאِء ۽ جيكڎهن א توهان کي كنهن مص: ترجمو
كير به كونهي، جيكو אها مصيبت هٹائي سگهي ۽ جيكڎهن هو توهان جي 
حق ۾ كا ڀالئي كرڻ جو אرאدو كري ته سندس فضل کي هٹائڻ وאرو به كو 

سان  َءبانيאهو پنهنجن ٻانهن مان جنهن کي چاهي، پنهنجي مهر. كونهي
  .رڻ وאرو آهينوאزيندو رهي ۽ هو درگذر كرڻ وאرو ۽ رحم ك

  :فرمايل آهي تهٻئي هنڌ وري 
 َوَما بِكُم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن اللِّه ثُمَّ ِإذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَِإلَْيِه تَْجَأُروَن 

 )۵۴، ۵۳:אلنحل(ثُمَّ ِإذَا كَشَفَ الضُّرَّ َعنكُْم ِإذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بَِربِّهِْم ُيشْرِكُوَن 
وري جڎهن . اصل آهي، א جي پارאن ئي آهيتوهان کي جيكا به نعمت ح

توهان تي كا سختي אچي ٿي ته توهان پاڻ فرياد کڻي אن ڏאنهن ڊوڙندא آهيو، 
توهان مان هكڑو ٹولو هكدم پر جڎهن א אهو وقت ٹاري ڇڎيندو آهي ته 
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شريك كري ڇڎيندو ) אن نوאزش كرڻ ۾(پنهنجي پالڻهار سان گڎ ٻين کي 
  .آهي

و دليل موجود آهي ته א تعالٰي کان سوאِء ٹڳالهه جو چ ۾ אنאنهن آيتن   
كوبه مشكل كشا نه آهي ۽ ساري مخلوق א کان ئي خير ۽ مشكل 
كشائيَء جي گهر كندي آهي، ڇو ته אسبابن جي ذريعي يا אنهن کان سوאِء ئي، 

  .אن عمل تي قادر آهيرڳو א ئي 
   شرعي ۽ فطري: جا ٻه قسم آهن) وسيلن(אسباب 
رعي وسيال אهي آهن، جن کي א تعالٰي نص قرآن يا حديث نبويَء ش  

ٹوڻو طريقي سان جيئن دعا ۽ جائز . بخشي آهي حيثيت جي وسيلي شرعي
אهي شرعي سبب آهن، جن جو אثر א تعالٰي جي حكم مان ظاهر . كرڻ ڦيڻو

چاهي ٻانهو خير جو طالب هجي يا مشكل كشائيَء جو، بس אهي . ٿيندو آهي
 אختيار كرڻ وאرو ئي אصل ۾ א ڏאنهن متوجهه ٿيندو آهي، جنهن جو وسيال

אهڑيَء طرح . ۽ وسيال آهن هن حكم ڏنو آهي ۽ ٻڌאيو آهي ته هي شيون سببَ 
ڇو ته هن ئي אهي سبب پيدא .  ڀروسو א تي هوندو آهي، אنهن سببن تي نه۾ 

. قادر آهيئي אنهن سببن ۽ وسيلن کي بي אثر كرڻ تي به كيا آهن ۽ אهو 
تنهنكري אهي سبب ۽ وسيال אختيار كرڻ جي صورت ۾ هر لحاظ کان א 

  .تعالٰي تي אعتماد كيل هوندو آهي
אهي آهن، جن سان אنهن جي تاثير جي אهڑي وאضح  فطري אسبابَ   

مناسبت هجي جو ماڻهن ۾ אهڑي تدאرכ کي عقلي بنياد تي تسليم كيو 
و سرديَء کان بچائڻ ڑرڻ آهي ۽ كپپاڻي אڃ אجهائڻ جو كاجيئن . ويندو هجي

تي אهڑيَء طرح خاص مادن مان ٺهيل دوאئون אنهن جيوڙن . جو سبب آهي
۽ אنهن جي الِء אثرאندאز ٿينديون آهن، جيكي بيماريَء جو كارڻ بڻبا آهن 

אهي فطري سبب آهن، جن کي كم ۾ آڻڻ جي . آهن موتمار ثابت ٿينديون
אهڑن ذريعن جي אستعمال جو نكري تنه. ڏني آهيبه ترغيب אسالمي شريعت 
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هن ئي رجوع كرڻ هوندو آهي، جنهن אنهن شين مقصد אصل ۾ א تعالٰي ڏאن
ي، אنهن کي زאئل ۾ گهربل خاصيتون پيدא كيون آهن ۽ هو جڎهن به چاه

جيئن א تعالٰي אن باهه مان ساڙڻ جي خاصيت ختم كري  ،كرڻ تي قادر آهي
  . جي الِء ٻاري وئي هئي هعحضرت אبرאهيم  سيدنا ڇڎي، جيكا

يا باقي بچيو אنهن تعويذن جو مسئلو جيكي موتين، دאڻن ۽ سپين   
مان ٺهندא آهن ته אنهن ۾ كا تاثير هئڻ جو تصور به نه ٿو كري كوڏين 
جو بيماري ڀڄائڻ يا هٹائڻ ريٺن ۽ موتين توهان پاڻ سوچيو ته آخر . سگهجي

ي كا تاثير كانهي ۽ نه ئي אهي אهڑيون شيون آهن، جن جسان كهڑو تعلق؟ 
ماڻهو א تعالٰي אنهن کي بيمارين الِء شرعي سبب بنايو آهي ۽ نه ئي 

אنهن کي فطري אسباب ) אنهن کي دور كرڻ الِء(مصيبتن ۽ تكليفن ۾ 
تنهنكري אنهن تي אعتقاد رکڻ ۽ ڀروسو كرڻ جو مطلب  . سمجهي ٿو

ر آهي، جيكو אهي مشركن وאنگر אنهن تي אعتقاد رکڻ ۽ ڀروسو كرڻ وאنگ
گذאري ويل بزرگن ۽ بتن تي كندא هئا، جيكي نه كو ٻڌي سگهندא هئا نه 

אهي ماڻهو אنهن ڏسي سگهندא هئا ۽ نه ئي نفعو نقصان پهچائي سگهندא هئا ۽ 
ئيَء الِء كل كشاشرکندא هئا ته אهي خير و بركت ۽ مجي باري ۾ אهو گمان 

ئا ته אنهن گذאري ويل بزرگن ۽ א وٽ وسيلو بڻجن ٿا ۽ אهو به سمجهندא ه
بتن ۾ هك خاص بركت آهي، جنهن کي אهي پنهنجن عقيدتمندن ڏאنهن 

  . منتقل كندא آهن ۽ جيكا אنهن جي مال ۽ دولت تي אثر אندאز ٿيندي آهي
 تعويذ جي منع جي سلسلي جي دليلن ۾ א تعالٰي جو אهو אرشاد به  

  :אچي وڃي ٿو ته
 )۲۳:אلمائد(واْ ِإن كُنتُم مُّْؤِمِنيَنَوَعلَى اللِّه فَتََوكَّلُ

  .۽ א تي ئي ڀروسو كريو، جيكڎهن توهان مومن آهيو: ترجمو  
عالمه אبن قيم  ،بن محمد بن عبدאلوهاب رحه شيخ سليمان بن عبدא  

ڻ אن يعلي א کي אيمان جو شرط قرאر ڏتوكل ”جي روאيت لکي ٿو ته رحه 
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ه هجڻ جي صورت ۾ אيمان به هليو وڃي ڳالهه جي داللت كري ٿو ته توكل ن
  “.ٿو

  :ٻيَء آيت ۾ א تعالٰي فرمائي ٿو ته  
َوقَاَل ُموَسى َيا قَْومِ ِإن كُنتُْم آَمنتُم بِاللِّه فََعلَْيِه تََوكَّلُواْ ِإن كُنتُم مُّْسِلِميَن   

  )۸۴:يونس(
موسٰي عه پنهنجي قوم کي چيو ته جيكڎهن توهان سچ پچ א : ترجمو  

  .אيمان رکو ٿا ته אن تي ئي ڀروسو كريو، جيكڎهن مسلمان آهيوتي 
  .يعني توكل علي א کي مسلمان هجڻ جو دليل قرאر ڏنو آهي  
  :وري فرمايو ته  
  )۱۲:אبرאهيم(َوَعلَى اللِّه فَلَْيتََوكَِّل الُْمتََوكِّلُوَن   
  . وאرن کي א تي ئي ڀروسو كرڻ گهرجيكرڻ ۽ ڀروسو   
ن جي ٻين صفتن بدرאن رڳو אيمان جي صفت جو ۾ مومنهن آيت   

ذكر كرڻ אن ڳالهه جو دليل آهي ته א تعالٰي تي אيمان آڻڻ، א تي ڀاڙڻ 
توكل جي مضبوطي ۽ ٻيو ته . يعني توكل كرڻ جي گهر كري ٿو

يعني جيترو . كمزوري، אيمان جي مضبوطي ۽ كمزوريَء تي آڌאريل آهي
ئي א تي ڀروسو به پكو هوندو ۽  ٻانهي جو אيمان پكو هوندو، אيترو

  .هوندو وسو به گهٹجيكڎهن אيمان كمزور هوندو ته א تي ڀر
نتيجو אهو ٿو نكري ته جيكڎهن ٻانهي کي א تي אعتبار مڑئي    

توكل א تعالٰي . پورو پنو آهي ته אن جو مطلب ته سندس אيمان كمزور آهي
کي، توكل ۽ ) پرهيزگاري(ٰي ۽ عبادت کي، توكل ۽ אيمان کي، توكل ۽ تقو

 אسالم کي، ويندي توكل ۽ هدאيت کي گڎ كري ڇڎيو آهي، جنهن مان ظاهر
 سمورن درجن ۽ مرتبن جو بنياد آهي،ي جٿئي ٿو ته توكل، אيمان ۽ אحسان 

ته  ٻيو. بلكه אهو چوڻ مناسب ٿيندو ته אسالم جي سمورن عملن جو بنياد آهي
۾ אهڑي ئي آهي، جيئن سمورن عملن توكل جي حيثيت אسالم سان الڳاپيل 

تنهنكري جهڑيَء طرح سر، جسم کان سوאِء نه ٿو . بدن تي سر جي אهميت
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رهي سگهي، אهڑيَء طرح אيمان ۽ אيمان جا אصول، توكل کان سوאِء باقي نه ٿا 
  “ .رهي سگهن

هيُء بيان ڏيڻ کان پوِء شيخ سليمان بن عبدא بن محمد فرمائي ٿو 
ي א جي عبادت هئڻ جو دليل موجود آهي ۽ אن جي ۾ توكل علآيت ”ته 

کي غير  فرض هئڻ جو دليل به موجود آهي ۽ جڎهن אهڑي ڳالهه آهي ته توكل
) هאبن تيميه رح(شيخ אالسالم ..... يشرכ  ٿئي ٿ א ڏאنهن موڙڻ جي معنيٰ 

نهنجي مرאد کڻي وڃي يا אن تي كير به كنهن به مخلوق وٽ پ”فرمايو آهي ته 
א تعالٰي . كري ته אن جي مرאد אجائي ويندي، ڇو ته אهو شرכ آهيو سڀرو

  :فرمائي ٿو ته
ُحنَفَاء ِللَِّه غَْيَر ُمشْرِِكيَن بِِه َوَمن ُيشْرِْك بِاللَِّه فَكََأنََّما خَرَّ ِمَن السََّماء فَتَخْطَفُُه   

  )۳۱:אلحج(الطَّْيُر َأْو تَْهوِي بِِه الرِّيُح ِفي َمكَانٍ َسِحيٍق 
شريك كري ته ڄڻ אهو ) كنهن کي(۽ جيكو به א سان : ترجمو  

جهٹي وٺندא يا هوא אن کي אهڑيَء جاِء آسمان تان كريو، پوِء يا ته אن کي پکي 
  .تي وڃي ڦٹو كندي، جتي אن جا ٹكرא ٹكرא ٿي ويندא

  :قسم آهن غير א تي توكل جا به”אن بعد شيخ سليمان فرمائي ٿو ته   
א تي توكل كرڻ، جنهن جي طاقت א  אهڑن كمن ۾ غير .۱

אهڑא ماڻهو، جيكي مدد، אمان، جيئن . تعالٰي کان سوאِء كنهن کي نه هجي
بزرگن ۽ طاغوت تي  شفاعت ۽ روزيَء وغيره جهڑن مقصدن الِء فوت ٿيل

سمورن كمن  ڇو ته אن قسم جي. ن ته אهو شرכ אكبر آهيڀروسو كندא آه
  .۽ طاقت حاصل آهي، كنهن ٻئي کي نه ئي قدرت يتي رڳو א تعالٰي ک

ظاهري سببن کي ڏسندي كنهن تي ڀروسو كرڻ، جيئن אهو  .۲
شخص جيكو حاكم يا بادشاهه وغيره تي אهڑن معاملن ۾ ڀروسو كري ٿو، 

مثال طور كنهن جي دאدرسي كرڻ . جن تي א تعالٰي کيس אختيار ڏنو آهي
. لكل شرכ آهي  ۽ ظاهري خطرن کي روكڻ وغيره ته אهو شرכ خفي يعني



  تعويذ     

 

- 12 -

پنهنجو وكيل مقرر אن معاملي کي אئين سمجهو ته كنهن ماڻهوَء كنهن کي 
كيو ته אن الِء مناسب אهو آهي ته אن تي فقط אيتري حد تائين ڀروسو كري 

پوريَء ريت אن تي ڀروسو كرڻ صحيح ناهي، بلكه . جيترو אن مان אميد هجي
م جي وكالت جو كم ڇو ته جنهن ك. مكمل ڀروسو א تعالٰي تي كري

کيس سونپيو ويو آهي، אن کي آسان كرڻ وאرو א تعالٰي ئي آهي، جيئن 
 )١(.ثابت كيو آهي) אبن تيميه رحه(شيخ אالسالم 
ريٺن ۽ چوאن ٿو ته تمائم يعني ) ڊאكٹر علي بن نفيع אلعلياني(آئون 

وغيره جهڑن تعويذن تي مكمل אعتماد كرڻ شرכ جي پهرئين قسم  موتين
يعني مري ويلن ۽ אنهن جهڑي ٻيَء كنهن مخلوق تي . علق رکي ٿوسان ت

אعتماد ۽ ڀروسو رکڻ وאنگر آهي، جيكي نه كو كنهن شيِء تي قدرت رکن 
אن سلسلي ۾ وڌيك . ٿا ۽ نه ئي אهي ظاهري ۽ فطري سبب ۽ وسيال آهن

  .وضاحت آخر ۾ كئي وئي آهي
 :نبوي حديثن مان אستدالل: ٻيو قسم

بت حديثن ۾ אڻ ڳڻيا دليل موجود آهن، جن مان تعويذ حرאم هئڻ با
  :كي هتي ڏجن ٿا

ان النيب صلي اهللا عليه ” :حضرت عمرאن بن حصين رضه کان روאيت آهي .۱
: قال) ٢(من الواهنه : ذه؟ قالما ٰه: يف يده حلقه من صفر، فقالوسلم راي رجال 
  )٣(“اما افلحت ابدکلو مت وهي علي کاال وهنا، فانک انزعها فاهنا ال تزيد

نبي كريم صه هك ماڻهوَء جي هٿ ۾ ٹامي جو ٺهيل ڇلو ڏٺو ”يعني 
جي كري پاتو  كمزوريَء”هن همرאهه ورאڻيو “ هيُء ڇا آهي؟”ته فرمايو، 

                                                 
  ۴۹۷تيسر אلعزيز אلحميد ص   ١
  ۵/۲۳۴ڏسو אلنهايه  .كلهن ۽ هٿن سميت يا رڳو هٿن ۾ لڳل هك قسم جي بيماريَء جو نالو: وאهنه  ٢
אبن ماجه . ذهبيَء אن سان سهمت كئي آهي. تي صحيح كوٺيو آهي ۴/۲۱۶، حاكم אن کي ۴/۴۴۵منسد אحمد   ٣

تي، مبارכ بن فضاله جي تدليس جي كارڻ אن کي ضعيف كوٺيو  ۵۵جي صفحي “ אلنهج”، َدوسريَء ۳۵۳۱
  .آهي
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، ڇو ته אهو تنهنجي بيماريَء אهو الهي ڇڎ”: پاڻ سڳورن صه فرمايو ته “ .אٿم
جسم تي  کي وڌאئيندو ۽ جيكڎهن تون אن حال ۾ مري وئين جو אهو تنهنجي

  “.موجود هوندو ته تون كڎهن به كامياب نه ٿي سگهندين
 ملسو هيلع هللا ىلصسول کان روאيت آهي ته مون ر  حضرت عقبه بن عامر سيدنا  .۲

تعلق تميمه فال אتم א له، ومن تعلق من ”: کي אهو چوندي ٻڌو ته
  “ودعه فال ودع א له

 ، א אن جي مرאد پوري نه كري، ۽ جيكوٻڌندوجيكو تعويذ ”يعني 
  “.لٹكائي، א تعالٰي אن کي رאحت ۽ سكون نصيب نه كريكوڏيون 
پاڻ سڳورن ”حضرت عقبه بن عامر جهني کان روאيت آهي ته  .۳
  وٽ ڏهن ڄڻن تي مشتمل هك ٹولو آيو، جن مان نون ڄڻن کان پاڻ سڳورن
 يا رسول א ”ماڻهن پڇيو ته . بيعت ورتي۽ ڏهين کان هٿ ڇكي ڇڎيائون
 پاڻ “ کي ڇو ڇڎي ڏنۡو؟ڄڻي کان بيعت ورتي، باقي هك  توهان نون ڄڻن

هن “ .هن جي جسم تي تعويذ ٻڌل آهي”يعني “ ان عليه متيمه”فرمايو  سڳورن 
کانئس  همرאه پنهنجو هٿ אندر وجهي تعويذ ٹوڙي ڇڎيو، پوِء پاڻ سڳورن 

جنهن تعويذ لٹكايو، אن ”يعني “ کفقد اشرمن علق متيمه ” :بيعت ورتي ۽ فرمايو
  “.شرכ كيو

هك بيمار وٽ ويا، אن جي ٻانهن ۾ هك پٹو   حضرت حذيفه  .۴
ٻڌل ڏٺائون ته אن کي كٹي يا الهي אڇالئي ڇڎيائون ۽ قرآن جي אها آيت 

אنهن مان گهڻا ”يعني “ وما يومن אكثرهم با אال وهم مشركون” :پڑهيائون
ريك قرאر ماڻهو א کي ته مڃين ٿا، پر אهڑيَء طرح جو אن سان ٻين کي به ش

  )۴/۳۴۲تفسير אبن كثير (“.ڏين ٿا
אهو قول داللت كري ٿو ته حضرت حذيفه رضه تعويذ پائڻ کي شرכ 

  .אها ڳالهه هن پنهنجي پارאن نه گهڑي هونديسمجهندو هو ۽ ظاهر آهي ته 
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کان روאيت آهي ته אبو بشير אنصاري   حضرت عباد بن تميم  .۵
عبدא . (هن سفر ۾ ساڻ هئاسان كن ملسو هيلع هللا ىلصرضه کين ٻڌאيو ته پاڻ، رسول א 

منهنجي خيال ۾ پاڻ אهو به ٻڌאيائين ته ٻيا ماڻهو ستا پيا : جو چوڻ آهي ته
ال تبقني يف تقبه معري قالده ” قاصد موكلي حكم كيو ته  ته پاڻ سڳورن ) ١)(هئا

به אٺ جي ڳچيَء ۾ تند جي مالها يا ٻئي كنهن ”يعني  “اال قطعت من وتر او قالده
  “.نه بچي، بلكه אنهن کي كٹيو وڃيم جي مالها هرگز كنهن به قس

تند جي باري  ڻ آهي تهאبن אلجوزي جو چو”جو چوڻ آهي ته אبن حجر 
אنهن مان هك אهو آهي ته عرب پنهنجي عقيدي مطابق بري . ۾ ٹي قول آهن

جنهن کي  ٻڌندא هئا،نظر کان بچڻ الِء אٺ جي گلي ۾ مضبوط تند جي مالها 
و ته تند א تعالٰي جي كنهن به حكم کي ڇ ،و ويوكٹڻ جو کين حكم كي

جو ) אبن حجر(آئون “ .אهو قول אمام مالك رحه جو آهي. ٹاري نه ٿي سگهي
مسلم ۽ ) ٢.(۾ موجود آهي “موطا” و قول، حديث سان گڎته سندس אه ڻ آهي چو

אري ٰذلك من אجل ”چيو ته אبو دאئود وغيره ۾ آهي ته אمام مالك رحه 
الِء ٻڌل منهنجو خيال آهي ته تند مان ٺهيل مالها بري نظر ”يعني  “אلعين
  )٣(“.هئي

رسول جهاد جي تياريَء الِء حضرت אبو وهب کان روאيت آهي ته  .۶
فاهلا، وقلدوها، وال تقلد وها כارتبطوا اخليل، وامسحوا بنواصيها وا”فرمايو جن  א 
ن ۽ پٺيَء تي هٿ كريو، אنهن جي پيشاني ي ڇڎيندאگهوڙن کي ٻڌ”يعني “.اوتار

  “ .....متان ٻڌوڦيريندא كريو ۽ אنهن کي پٹو ٻڌندא كريو، پر تند جو پٹو نه 

                                                 
  .يث عباد بن تميم کان روאيت كئي آهيعبدא مان مرאد عبدא بن אبي بكر آهي، جن אها حد ١
  ۶/۱۴۱صحيح بخاري مع فتح אلباري   ٢
يحٰي جو چوڻ אهي ته مون אمام مالك کي چوندي ٻڌو ته . تند كٹڻ جي حكم جي علت ڏאنهن אشارو آهي  ٣

  ) ۶۷۰ڏسو موطا אمام مالك صفحو . (منهنجي خيال ۾ אهو بد نظر جي كري آهي
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رضي حضرت زينب  َءجي گهروאري  حضرت عبدא بن مسعود  .۷
جڎهن عبدא گهر אيندو هو ته کان روאيت آهي، فرمايائين ته    א تعالى عنها

ٽ كا אهڑي אسان وتو ته جيئن אوچ دروאزي وٽ پهچي کنگهكار كندو هو
هك ڏينهن پاڻ آيو ۽ حسب . کين نه وڻندڙ هجي يكاشيِء نه ڏسي وٺي، ج

אن مهل مون وٽ هك پوڙهي مائي ويٺل هئي، . عادت کنگهكار كيائين
مون אن مائيَء . كري رهي هئي ٹوڻو ڦيڻوجي كارڻ ) ١(جيكا مونکي حمره 

هنجي پاسي ۾ عبدא مون وٽ آيو ۽ من. کي کٹ جي هيٺان لكائي ڇڎيو
هن منهنجي گلي ۾ هك ڌאڳو ڏٺو، پڇيائين ته אهو ڇا جو ڌאڳو . ويهي رهيو

אهو ٻڌي عبدא אن  .هن ڌאڳي تي مون الِء ڦيڻو پڑهيل آهيآهي؟ مون چيو ته 
کي جهلي ٹوڙي ڇڎيو ۽ چيو ته  بيشك عبدא جو خاندאن شرכ کان بي نياز 

אن אلرقي وאلتمائم وאلتوله ”ڌو مون رسول א صه کي אهو فرمائيندي ٻ. آهي
  “.نشرכ آهكجهه سڀ ي۽ محبت جا منتر אهتعويذ ٹوڻا ڦيڻا، ”يعني “ شرכ

عيسٰي بن عبدאلرحمان کان روאيت آهي ته عبدא بن عكيم  .۸
کين چيو ويو ته جيكڎهن توهان كا  .بيمار هو، אسان وٹس عيادت الِء وياسين

آئون ”تنهن تي پاڻ ورאڻيائين ). ته طبيعت ۾ فرق אچي ويندو(شيِء پائي ڇڎيو 
من تعلق شيئا و كل ” :فرمايو آهي ته  جڎهن ته رسول א “ كا شيِء پايان؟

  “.جنهن جيكا شيِء لٹكائي، אهو אن جي حوאلي كيو ويندو”يعني  )٢(“אليه
 حضرت رويفع بن ثابت کان روאيت آهي ته رسول א   . ۹

رب الناس انه من عقد حليته، او تقلد وترا، او استنجي بعدي فاخ כلعل احلياه ستطول ب”فرمايو 
جيكڎهن مون کان پوِء ! אي رويفع”يعني  )٣(“منه ُءبرجيع دابه او عظم فان حممدا بري

                                                 
ك قسم جي وبائي بيماريَء جو نالو آهي، جنهن ۾ بخار ٿيندو آهي ۽ بدن تي حمره، يعني ڳاڙهو رنگ אهو ه ١

  ) ۱۷۵ڏسو مصباح אللغات صفحو . ڳاڙها دאڻا ٿي پوندא آهن
  .تي אن کي حسن لکيو آهي ۲/۲۰۸، ترمذي ۽ אلبانيَء صحيح ترمذي ۾ ۴/۲۱۶، حاكم ۴/۲۱۰مسند אحمد   ٢
  . تي אن کي صحيح كوٺيو آهي ۱/۱۰۾  ۽ אلبانيَء صحيح אبو دאئود ۱۳۵-۴مسند אحمد   ٣
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تون ماڻهن کي ٻڌאئجانِء ته جنهن پنهنجي تنهنجي زندگي ڊگهي ٿئي ته 
سان ڇيڻ يا هڎيَء ڏאڙهيَء ۾ ڳنڍ ٻڌي، يا تند جو پٹو پاتو يا جانورن جي 

  .אن کان بري آهي  אستنجا كئي ته محمد 
ون مجموعي طور تي پوريَء طرح تعويذ ٻڌڻ جي אهي سڀ حديث  

אهي حديثون رسول א . ممانعت ۽ אن جي شرכ هجڻ جي داللت كن ٿيون
   کان ثابت آهن ۽ אنهن אصحابي سڳورن جون ٻڌאيل آهن، جيكي رسول

ن کي دאغدאر كرڻ وאرين ڳالهين جي سنتن کي ۽ توحيد جي אبتڑ ۽ א  א 
  . کي سموري مخلوق کان وڌيك ڄاڻندא هئا

کان  ي א تعالى عنها بچيو אهو قول جيكو بيبي عائشه رضباقي   
التمائم ما علق قبل نزول البالِء، واما ما علق بعد نزول ”روאيت كيل آهي، جن فرمايو ته 

كو مصيبت אچڻ کان אڳ تعويذ אهو آهي، جي”يعني  )١(“البالِء فليس بتميمه
لٹكايو وڃي ۽ جيكو تعويذ مصيبت אچڻ کان پوِء لٹكايو وڃي، אهو تعويذ نه 

  “.آهي
ي א تعالى رضجو ظاهر مفهوم אهو آهي ته حضرت عائشه قول אن   

ڇو ته . אن مان אهڑو تعويذ سمجهيو آهي، جيكو قرآن منجهان هجي عنها 
جيئن . جائز سمجهندא آهنکي ڻ אسالف منجهان كي قرآن مان ٺهيل تعويذ پائ

ٻيو ته حضرت عائشه رضه بيماريَء کان پوِء قرآن جو . אڳتي هن بحث ۾ אيندو
  .تعويذ لٹكائڻ کي ناجائز كوٺي ٿي، אڳوאٽ نه

آهي ته بيماري لڳڻ کان אڳ  لاٻيو ته عالمن جي هك گروهه جو خي  
ل توكل جو אستعمال א تعالٰي تي مكم دאغڻ جهڑي عالج يا ٹوڻي ڦيڻي 

جي אبتڑ آهي، אنهن عالمن هن حديث مان אها ئي معنٰي ورتي آهي، جنهن ۾ 
ستر هزאر ماڻهو بنا ” ___________________آهي تهفرمايو   پاڻ سڳورن 

حساب كتاب جي جنت ۾ دאخل كيا ويندא، جيكي نه كو بدشگوني وٺندא، نه 
                                                 

  ۴/۲۱۷۽ مستدرכ حاكم  ۳۵۰-۹ڏسو بيهقي  ١
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ي ته پنهنجي رب كرאئيندא، بلك ٹوڻو ڦيڻوئي ئي دאغڻ سان عالج كندא ۽ نه 
  )١(“.پورو پورو ڀروسو رکندא

۽ كن ٻين جو چوڻ آهي ته هن  دאئودي”حافظ אبن حجر چوي ٿو ته   
حديث مان مرאد אهڑא ماڻهو آهن، جيكي صحت ۽ تندرستيَء جي حالت ۾ 
بيماري لڳڻ جي خوف کان אئين نه كندא آهن، אلبته جيكي ماڻهو بيماري لڳڻ 

و هن حديث ۾ مرאد ورتل نه آهن ۽ אهو ئي بعد دوא ۽ عالج كن، אهي ماڻه
  “.عالمه אبن عبدאلبر جي نظر ۾ صحيح قول آهي

مان عام ) تعويذن(تمائم  ي א تعالى عنها رضٻيو ته حضرت عائشه   
، كوڏين ۽ گهونگهن وغيره جا تعويذ ريٺن، موتينمرאد نه ورتي آهي، ڇوته 

يعني  ،نحكم ۾ دאخل آه ، سڀ هك ئيپوِء ٺاهي لٹكائڻ بيماريَء کان אڳي يا
کان ڳجهي  ي א تعالى عنها رضאهي شرכ آهن، جيكا ڳالهه حضرت عائشه 

  . نه آهي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
אهڑن ڀالرن روحن تي سنڌيَء جي سرموڙ شاعر شاهه عبدאللطيف ڀٹائي رحه جو هيُء شعر كيڎو نه ٺهكي   ١

  :ٿو אچي ته
  کٹين يا هارאئين، هنڌ تنهنــجـو هــيُء،
  . پاڻان چونُدِء پيُء، ڀري جام جنت جو

  )يكارسنڌ(
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  فصل ٻيو

  تعويذ ٻڌڻ شرכ אكبر آهي يا شرכ אصغر؟
אن کان پهرين جو تعويذ ٻڌڻ جي شرכ אكبر يا شرכ אصغر هئڻ جو   

 بيان كجي، آئون مناسب ٿو سمجهان ته ٿورن لفظن ۾ شرכ جي حقيقت
אن سلسلي ۾ א تعالٰي جي توفيق سان عرض . جامع وصف بيان كري وٺجي

  :كجي ٿو ته
هن کي א تعالٰي ته ٻانهو كن يهכ كرڻ جو مطلب אهو آא سان شر  

ي، جنهن کي پكاري يا אن مان אميد رکي، يا אن کان مدد لڳوאنگر سمجهڻ 
 تعالٰي جو אختيار گهري، يا אن کان אهڑن معاملن ۾ مدد گهري جن تي رڳو א

آهي، يا אنهن کان فيصلو گهري ۽ א تعالٰي جي نافرماني كندي אن جي 
אطاعت كري يا אن کان قانون سازيَء ۾ مدد گهري، يا אن جي نالي تي جانور 

باس باسي، يا א تعالٰي وאنگر אن سان محبت كري، ڇو ذبح كري، يا אن الِء 
א تعالٰي حكم ڏنو آهي، چاهي אهو  ته هر قول يا عمل يا عقيدو جنهن جو

. شرכ آهيאمر وאجب هجي يا مستحب، אن حكم کي غير א ڏאنهن ڦيرڻ 
جي بيان جو خالصو آهي ته א عزو جل، رسول موكليا، كتاب  אمام אبن قيم

پيدא كيو ته جيئن کيس سڃاتو وڃي، سندس نازل كيا ۽ آسمان ۽ زمين کي 
و אقرאر كيو وڃي ۽ دين سندس ئي هجي، عبادت كئي وڃي، سندس توحيد ج

  . هجي، دعا ۽ پكار به سندس الِء هجي אطاعت به אن جي ئي 
هكڑو شرכ אهو آهي جيكو معبود . شرכ ٻن قسمن جو ٿيندو آهي  

  . جي ذאت، אن جي نالن، אن جي صفتن ۽ אن جي كمن سان تعلق رکندو آهي
كيو ويندو  ٻيو شرכ אهو آهي جيكو معبود جي عبادتن ۽ معاملن ۾  

  . آهي



  تعويذ     

 

- 19 -

אن ڳالهه سان كوبه وאسطو كونهي ته پوئين قسم جو شرכ كرڻ   
وאرو אهو عقيدو رکندو هجي ته א تعالٰي جي ذאت، אنهن جي نالن ۽ صفتن ۽ 

  . אن جي كمن ۾ كير به ساڻس شريك نه آهي
هك شرכ تعطيل، يعني . پهرئين قسم جي شرכ جا به ٻه قسم آهن  

کان بدترين  ڀאهو س. الن ۽ صفتن کان אنكار كرڻن مورنא تعالٰي جي س
  . אن جا به ٹي قسم آهن. شرכ آهي، جيئن فرعون جو شرכ هو

  . شين کي אن جي خالق يا موجد کان ڌאر كري ڇڎڻ .۱
كائنات جي خالق باري تعالٰي کي אن جي نالن، صفتن ۽ كمن کان بي  .۲

 .تعلق كري אن جي كمال کان אنكار كرڻ
هن تي وאجب ، جيكو ٻانملو يعني حقيقت توحيدא تعالٰي جو معا .۳

 .ن بي تعلق كري ڇڎڻاآهي، ٻانهن کي אنهن ک
شرכ جو ٻيو قسم، אهڑن ماڻهن جو شرכ آهي، جن א تعالٰي سان 

هي كنهن آجيئن ته شرכ جي معنٰي . ڇڎيو هجيگڎ كو ٻيو معبود به ٺاهي 
مخلوق  خالق جهڑو مڃڻ ۽ مخلوق کي خالق سان ڀيٹڻ، مشرכکي مخلوق 

جيئن ته א تعالٰي . آهن ڇڎيندאکي خالق جي خصوصيت ۾ خالق جهڑو بنائي 
جي אها خاصيت آهي ته هو نفعو نقصان ۽ ڏيڻ يا نه ڏيڻ جو אكيلو مالك آهي، 
جنهن جي كري الزم آهي ته دعا ۽ خوف، אميد ۽ ڀروسو رڳو אن تي ئي كيو 

ته كيو، אن ڄڻ ته تنهنكري جنهن به אنهن شين کي مخلوق سان وאبس. وڃي
مخلوق کي قادر ۽ عاجز ۽ فقير بالذאت  مخلوق کي خالق جهڑو سمجهي ورتو

 )١(.مطلق ۽ غني بالذאت خالق جي برאبر ليکڻ سڀ کان بري تشبيهه آهي

                                                 
لطيف سائين א جي وحدאنيت جي حق کي تسليم كندي شرכ يعني ٻيائي كرڻ وאرن الِء هن طرح   ١

  :فرمايو آهي ته
  وحده ال شريك له، אُِي هيكڑאئيَء حق،
  ٻيائيَء کي ٻـک، جن وڌو سي ورسيــا،
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برאبر سمجهيو ۽ باقي بچيو אهو ٻانهو، جنهن پاڻ کي א تعالٰي جي 
جي אظهار الِء جيكڎهن אن پنهنجي وڏאئي ۽ تكبر  .אن سان همسري كئي

ڏאنهن رאغب كرڻ جي كوشش كئي ته אئين كيو ۽ ماڻهن کي אن ڳالهه 
 نِميوسندس אڳيان سندس وه وאه كئي وڃي، سندس عظمت جا گڻ ڳايا وڃن، 

ي هجيس ته نوאبسته كيون وڃن ۽ אها به دعوت ڏوڃي ۽ کانئس אميدون 
رورت جي ضمدد  کينيا ٻئي كنهن به موقعي تي جڎهن خوف، אميد، پناهه 

هجي ته کيس پكاريو وڃي ته אن سمجهو ته א تعالٰي سان همسريَء جي 
  . אن جي ربوبيت ۽ אلوهيت ۾ سندس جهڑو بڻجي ويودعوٰي كئي ۽ 

جيئن א . کان بدگماني آهيشرכ جو אبتدאئي مرحلو א تعالٰي 
تعالٰي ۽ אن جي مخلوق جي وچ ۾ وאسطا قائم كرڻ، א تعالٰي جي ربوبيت 

لوهيت جي حق ۽ وحدאنيت جي حق ۾ گهٹتائي كرڻ جي برאبر آهي ۽ אن ۽ א
تنهنكري אهو ممكن نه . جي شان بي نيازيَء ۾ بدگمانيَء جي  عالمت آهي

ي آهي ته א پنهنجي ٻانهن الِء אهڑو كم جائز كري، جيكو سندس شان ب
ور تي به אن جو جوאز نيازيَء جي توهين جو كارڻ هجي ۽ عقلي ۽ فطري ط

کان وڏو  ڀمه جو ناگوאر سمجهڻ אن شيِء جو سممكن هجي ۽ فطرت سلينا
  )١.(عيب آهي

فرمائي ٿو ته سوره سبا جي آيت ۾ شيخ مبارכ بن محمد אلميلي 
   :جيئن א تعالٰي فرمايو آهي ته. شرכ جي سمورن قسمن جو بيان موجود آهي

ْمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َولَا ِفي الْأَْرضِ َوَما لَُهْم ِفيهَِما قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدوِن اللَِّه لَا َي
 ِمن ِشْرٍك َوَما لَُه ِمْنُهم مِّن ظَهِريٍ 

 )۲۳، ۲۲: سبا(َولَا َتنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعنَدُه إِلَّا ِلَمْن أَِذنَ لَُه 

                                                                                                                          
شرכ كيو، אهي يعني وحدאنيت جو א אستحقاق رڳو א تعالٰي کي ئي حاصل آهي، جن به ٻيائي يعني 

  )سنڌيكار. (نقصان ۾ ئي ويا آهن
   ۱۲۱کان  ۱۱۳אلجوאب אلكافي  ١
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אنهن  אنهن مشركن کي چئه ته پكاريو پنهنجن! אي نبي: ترجمو
. א جي بدرאن پنهنجو معبود سمجهي ويٺا آهيومعبودن کي، جن کي توهان 

. אهي نه كو آسمانن ۾ ذري جيتري كنهن شيِء جا مالك آهن، نه ئي زمين ۾
مان كو א جو  شريك به نه آهن، אنهنאهي آسمان ۽ زمين جي ملكيت ۾ 

نه ِء نفعي وאري مددگار به كونهي ۽ א جي אڳيان كا شفاعت به كنهن جي ال
ٿي ٿي سگهي، سوאِء אن شخص جي، جنهن الِء א تعالٰي شفاعت جي אجازت 

  .  ڏني هجي
هن آيت شرכ کي چئن قسمن ۾ ورهائي ڇڎيو آهي ۽ אنهن چئني جي 

אسان هتي אنهن مان هر هك کي  אلڳ אلڳ نالي سان بيان . منع به كئي آهي
  :كريون ٿا

ه كنهن شيِء جو وאِء غير א کي بא تعالٰي کان س: رتياخشرכ א( .۱
 )אكيلو مالك سمجهڻ

ير א به كنهن شيِء جو غلٰي هن ڳالهه جي نفي كئي آهي ته א تعا
جي كا ) زمين(يا عالم سفلي ) آسمان(عالم علوي ي، ڀلي אهامستقل مالك هج

  .ذري جيتري معمولي شيِء ڇو نه هجي
لٰي ۽ غير א ۾ يعني א تعا(حصيدאريَء جو شرכ : شرכ شياع .۲

  )ڀائيوאريَء جو تصور رکڻ
א تعالٰي، پاڻ سان كنهن غير א جي كنهن به طرح جي حصيدאري، 

كون و مكان ۾ حصيدאري . ڀائيوאري يا شرאكت جي نفي كري ڇڎي آهي
ي آسمانن ۽ زمين جي ملكيت אه: جيئن فرمايو آهي ته(هجي يا جاه و مرتبه ۾ 

  )به ناهن ك۾ شري
مدد كرڻ ۾ א تعالٰي جو شريك بنائڻ، يعني ملكيت : شرכ אعانت .۳

جو كو معين ۽ پوِء به א تعالٰي ۾ א تعالٰي جو شريك ۽ ڀائيوאر نه سهي، 
هن . مددگار آهي، جيئن كو אنسان كنهن کي سامان کڻائڻ ۾ مدد كندو آهي
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هن אن: جيئن فرمايو آهي ته. (هن آيت ۾ نفي كئي آهيشرכ کان به א تعالٰي 
  )مان كوبه א تعالٰي جو مددگار نه آهي

يعني كا به (سفارش ۾ א جو شريك سمجهڻ : شرכ شفاعت .۴
مخلوق، א تعالٰي وٽ پنهنجي رتبي كارڻ كنهن جي سفارش كري אن کي 

ته א تعالٰي אن ڳالهه جي به نفي كئي آهي ته كا به ) ڇوٹكارو ڏياري ڇڎي
مقام ۽ مرتبي جي حوאلي سان پنهنجي  א تعالٰي جي آڏو پنهنجيمخلوق 

جيئن فرمايو ويو . (سفارش جي ذريعي كنهن گنهگار کي نجات ڏياري سگهي
۽ א جي אڳيان كا شفاعت به كنهن جي الِء نفعي وאري نه ٿي ٿي : آهي ته
 )سگهي

ننڍي ۾ ننڍو شرכ به قبولڻ الِء تيار نه آهي، جيكو آهي  يعني א  
א تعالٰي جي مقام ۽ مرتبي ۾ ٻين کي شريك  سالمتي ۽ ڇوٹكاري الِء

ها پر جي شفاعت كرڻ وאري کي א تعالٰي پارאن אها אجازت هجي ۽ . كرڻ
אن ماڻهوَء جو تعين به كيو ويو هجي، جنهن جي سفارش كرڻي آهي ته אهڑي 

ڇو ته سفارش به نفعي جي ٻين . جو شبهو كونهي) شرכ(سفارش ۾ شركت 
  .الٰي جي خاص ملكيت آهيصورتن وאنگر א تع

مان حاصل مطلب אهو نكتو ته سوره سبا جي مٿي بيان كيل آيت 
ته ملكيت ۾ شريك جيئن ته شريك يا . جو كوبه قسم خارج كونهيشرכ 

پهرين صورت ۾ يا ته אهو پنهنجي حصي جو אكيلو . رف ۾ٿيندو آهي يا تص
هوندو يا  مالك بڻجندو، يا אن حصي ۾ ٻنهي ڀائيوאرن جو هك جيترو حصو

وٽ كنهن ٻئي ٻيَء صورت ۾ شريك يا ته پاڻ مالك جي مدد كندو يا مالك 
آيت ۾ אنهن . جي مدد كندو ۽ چارئي قسم ترتيب وאر هن آيت ۾ موجود آهن

قسمن جي ظاهر هئڻ جي باوجود به منهنجو خيال آهي ته كنهن אهڑيَء چئن 
   )١(“.طرح אنهن جي وضاحت نه كئي آهي، جيئن مون كئي آهي

                                                 
  ۶۶אلشرכ و مظاهره للميلي ص   ١
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چوאن ٿو ته نه بلكه حافظ אبن قيم به  ) ڊאكٹر علي بن نفيع אلعليانييعني (مان 
א ”: جيئن فرمائي ٿو ته. אن ئي אندאز ۾ هن آيت جي وضاحت كئي آهي

. אنهن سمورن سببن کي ختم كري ڇڎيو، جن تي مشركن جو مدאر هوتعالٰي 
هن א تعالٰي אهڑيَء طرح غور و فكر كرڻ وאري کي خبر پئجي ويندي ته جن

کان سوאِء كنهن ٻئي کي پنهنجو كارساز يا سفارشي بنايو، אن جو مثال 
אهڑيَء مكڑيَء وאنگر آهي، جنهن كو گهر بنايو هجي ۽ ياد رهي ته سڀ کان 

   :جيئن א تعالٰي جو فرمان آهي ته . كمزور گهر مكڑيَء جو آهي

ِه لَا َيْمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َولَا ِفي الْأَْرضِ َوَما لَُهْم ِفيهَِما قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدوِن اللَّ
 ِمن ِشْرٍك َوَما لَُه ِمْنُهم مِّن ظَهِريٍ 

 )۲۳، ۲۲: سبا(َولَا َتنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعنَدُه إِلَّا ِلَمْن أَِذنَ لَُه 
يو پنهنجن אنهن אنهن مشركن کي چئه ته پكار! אي نبي: ترجمو

. معبودن کي، جن کي توهان א جي بدرאن پنهنجو معبود سمجهي ويٺا آهيو
. אهي نه كو آسمانن ۾ ذري جيتري كنهن شيِء جا مالك آهن، نه ئي زمين ۾

אهي آسمان ۽ زمين جي ملكيت ۾ شريك به نه آهن، אنهن مان كو א جو 
كنهن جي الِء نفعي وאري نه مددگار به كونهي ۽ א جي אڳيان كا شفاعت به 

ٿي ٿي سگهي، سوאِء אن شخص جي، جنهن الِء א تعالٰي شفاعت جي אجازت 
  .  ڏني هجي

مشرכ אصل ۾ كنهن کي پنهنجو معبود אن  :فرمائي ٿو ته)  אبن قيم (  
عقيدي جي بنياد تي بنائيندو آهي ته אن مان کيس فائدو ٿيندو، جڎهن ته فائدو 

اصل ٿي سگهي ٿو، جنهن جي אندر אنهن چئن خصلتن رڳو אن هستيَء مان ح
אن نفعي جي مالك هجي يا ته אها هستي پاڻ . مان كا به هك خصلت هجي

مالك نه هجي ته گهٹ  ومريد چاهي ٿو ۽ جيكڎهن אن نفعي ججيكو אن جو 
مالك سان شريك به نه آهي ته אن ۾ گهٹ مالك سان شريك هجي ۽ جيكڎهن 

ه آهي ته אن وٽ معاون ۽ مددگار به نر جيكڎهن معاون ۽ مددگار هجي، پ وج
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א تعالٰي مٿان کان وٺي هيٺ تائين אنهن چئني . هجي وسفارش جو حق رکند
جئين سڀ کان پهرين ملكيت جي نفي . مرتبن جي ترتيب وאر نفي كئي آهي

آخر ۾ شفاعت  كئي، پوِء ڀائيوאريَء جي، پوِء مدد ۽ تعاون جي ۽ سڀ کان 
אلبته هك אهڑي سفارش ثابت . ن جو گمان مشرכ كن ٿاجي نفي كئي، جنه

  ) ١(كيل آهي، جنهن ۾ مشركن جو كو حصو پتي نه آهي
 )٢.(۽ אها آهي א تعالٰي جي אجازت سان سفارش كرڻ

جي אن بيان بابت ڄاڻ نه   مه אبن قيم کي عال   لڳي ٿو ته شيخ ميلي 
جيكا عالمه אبن ، אٿس به لڳ ڀڳ ساڳي ڳالهه كئيپاڻ پئجي سگهي هئي ۽ 

. هيچئبو آ“ توאرد خاطر”عالمن جي אهڑين متشابه ڳالهين کي . چئي هئي  قيم 
رو كيو آهي، אهي هن آيت ابهرحال شرכ جي جن قسمن بابت ٻنهي بزرگن אش

  . مان ظاهر آهن
۾ شرכ جا ڇهه قسم “ كليات”אبو אلبقا كفويَء پنهنجي كتاب   

  :م آهنٻڌאئيندي چيو آهي ته شرכ جا كيترאئي قس
  :شرכ אستقالل .۱

  )٣.(يعني ٻه مستقل ڀائيوאر مڃڻ، جيئن مجوسين جو شرכ هوندو هو

                                                 
 �َ لَِمن يََشاء َوَمنك�َ بِهِ َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلِ ك�َن ُيْشرَ أ�ِنَّ אَّ الَ َيْغِفُر إ” :۾ فرمايو آهي ته ۴۸جيئن א تعالٰي سوره نساِء جي آيت نمبر   ١

جڎهن شرכ معاف ئي كونهي ته . بيشك א تعالٰي  شرכ کي معاف نه كندو”يعني “�ِْثًما َعِظيًماإ�ْ بِاِّ َفَقِد אفَْتَرى كُيْشرِ 
  ٻيو ته صحيح مسلم ۾ حضرت אبو هريره . مشركن الِء شفاعت كرڻ جي אجازت جو سوאل ئي نه ٿو پيدא ٿئي

الميت يوم  اختبات دعويت شفاعهل نيب دعوته، اين کنيب دعوه مستجابه، فتعجل  لکل”فرمايو   کان روאيت آهي ته نبي كريم 
ي، پر هر نبيَء الِء هك مقبول دعا آهي ۽ هر نبي  پنهنجيون پنهنجيون دعائون گهري چكو آه”يعني “ القيامه

نهن پنهنجي אمت جي شفاعت الِء بچائي رکي آهي، جيكا אن شخص کي يمون پنهنجي دعا قيامت جي ڏ
مسلم (“ .اصل ٿيندي، جيكو אن حال ۾ مئو هجي جو אن א تعالٰي سان كنهن کي شريك نه كيو هجيح
  ) م م(۳۳۸، کتاب אاليمان، حديث نمبر ۲/۷۶
  ۱/۳۴۳مدאرج אلسالكين   ٢
ني روشني ۽ يع“ نور”אنهن جو عقيدو آهي ته خدא ٻه آهن، هكڑو . مجوسي يعني باهه جي پوڄا كرڻ وאرא  ٣

ڏسو . ڀالئي پيدא  كرڻ وאرو نور آهي ۽ برאئي پيدא كرڻ وאرو ظلمت آهي. يکيعني تاري“ ظلمت”ٻيو 
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  : شرכ تبعيض .۲
جيئن نصرאنين جو يعني א تعالٰي کي چند خدאئن جو مجموعو سمجهڻ، 

   )١.(شرכ آهي
  : شرכ تقريب .۳

א جي ويجهو كري  کين ،يعني غير א جي عبادت אن الِء كرڻ جو אهو
  )٢.(جاهليت وאري دور ۾ كافرن جو شرכ هوندو هو ڇڎيندو، جيئن

  : شرכ تقليد .۴
يعني א تعالٰي جي عبادت ٻين جي پيرويَء ۾ كرڻ، جيئن بعد ۾ אيندڙ 

  )٣.(جو شرכ آهي جاهليتאهل 
                                                                                                                          

) م م( ۱۷۽ تفسير جي كتابن ۾ سوره حج جي آيت نمبر  ۶۴۴אلكوאشف אلجليه عن معاني אلوאسطيه ص 
  )سنڌيكار –چوندא آهن ۽ ظلمت وאري خدא کي אهرمن ) אسر مگهوא(نور وאري خدא کي אهورא مزدא (

يعني (۽ روح אلقدس ) يعني عيسٰي عه(، پٹ )يعني א تعاليٰ (אهي پيُء . אني، عيسٰي عه جا پوئلڳ آهننصر ١
، سوره ۲۵۰، ۶/۲۴۹۽  ۷۱سوره نساِء آيت  ۶/۲۳ڏسو تفسير قرطبي . کي خدאئي مجموعو مڃيندא آهن) مريم عه

چيو ويندو آهي ۽ عيسائيت درאصل ٹن خدאئن جي مجموعي کي تثليث ) (م م (۽ ٻيا تفسير  ۷۳مائده آيت 
  ) سنڌيكار - کي مڃيندڙن مطابق אهي ٹئي جڳ جو چرخو هالئڻ ۾ هك ٻئي جا شريك آهن 

ُبونَا إ�َْولَِياء َما نَْعُبُدُهْم أَوאلَّذِيَن אتََّخُذوא مِن ُدونِهِ ”אنهن جو شركيه عقيدو  א تعالٰي هن طرح بيان كيو آهي  ٢ �َِلى إ�ِالَّ لُِيَقرِّ
אهي (يعني باقي بچيا אهي ماڻهو، جيكي א کان سوאِء ٻين کي سرپرست بڻائين ٿا، )       (۳:אلزمر(“ لَْفىאَِّ زُ 

אسان אنهن جي عبادت رڳو אن الِء ٿا كريون ته جيئن אهي א ) پنهنجي אن عمل جو كارڻ אهو ٻڌאئيندא آهن ته
  )م م. (تعالٰي تائين אسان جي رسائي كرאئين

�َْرَباًبا مِّن ُدوِن אِّ َوאلَْمِسيَح אبَْن َمْرَيَم َوَما أ�َْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَُهْم أאتََّخُذوאْ ”א تعالٰي هن آيت ۾ كيو آهي ته جنهن جو ذكر  ٣
َّ لَِيْعُبُدوאْ إ�ُمُِروאْ أ ا ُيْشرِ إ�َِلـَه إ�َِلـًها َوאِحًدא الَّ إ�ِال َّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّ אنهن پنهنجن عالمن ۽ درويشن کي א ”يعني ) ۳۱: אلتوبه(  “�ُونَ ك�ِال

کان عالوه پنهنجو رب مڃي ورتو آهي ۽ אهڑيَء طرح אبن مريم کي به، جڎهن ته אنهن کي هك معبود کان 
پاכ . אن کان سوאِء كير به عبادت جي الئق نه آهي. سوאِء كنهن جي به بندگي كرڻ جو حكم نه ڏنو ويو هو

  “.الهين کان، جيكي אهي ماڻهون كن ٿاآهي אهو אنهن جي شرכ وאرين ڳ
، جيكو پهرين عيسائي هو، جڎهن پاڻ سڳورن صه وٽ حاضر ٿي אسالم  حضرت عدي بن حاتم   

سندن آڏو אها آيت پڑهي ته ورאڻيائين ته אهي يعني نصرאني   جي دولت کان ماال مال ٿيو ته پاڻ سڳورن
אهي حالل کي حرאم ۽ ! سڳورن صه فرمايو ته ڇو نه پاڻ! پنهنجن عالمن ۽ برزگن جي عبادت ته نه كندא آهن

אها حديث אمام . حرאم کي حالل كندא آهن ۽ عوאم אنهن جي پوئوאري كندو آهي ته אها אنهن جي عبادت آهي
אن کان عالوه عبد אبن حميد، אبن אبي . אحمد ۽ ترمذيَء روאيت كئي آهي ۽ ترمذيَء אن کي حسن قرאر ڏنو آهي
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  :شرכ אسباب .۵
جيئن فلسفين، طبعيات جي ماهرن  ،موثر قرאر ڏيڻکي אسباب فطري  ينيع

  )١.(۽ אنهن جي پيروكارن جو شرכ
  :رאضعאشرכ  .۶

  )٢.(جي كڍ لڳڻ) غرضن ۽ مقصدن يعني دنياوي(غير א 
شرכ جا كي ٻيا قسم به آهن، جن جو كفوي  منهنجو چوڻ آهي ته

ڄاڻايل قسمن ۾ ضمني طور تي אنهن جو پر ذكر نه كيو آهي، باقائده صاحب 
، جيئن يهودين ۽ نصرאنين عبامثال طور شرכ אطاعت ۽ אت. ود آهيذكر موج

. حالل ۽ حرאم جو حكم پنهنجن رאهبن کان وٺندא هئاجو شرכ، جيكي 
                                                                                                                          

۽ تفسير جا ٻيا  ۱۱۰ڏسو فتح אلمجيد ص . (تلف طريقن سان אها روאيت بيان كئي آهيحاتم ۽ طبرאنيَء مخ
هن آيت ۽ אن جي تفسير مان پتو پوي ٿو ته א جي كتاب ۽ رسول א جي سنت  کان سوאِء جيكي ) كتاب

دאئي مقام پنهنجيَء پر ۾ خماڻهو אنساني زندگيَء الِء جائز ۽ ناجائز جو حدون مقرر كندא آهن، אهي אصل ۾ 
آهن، אن شريعت سازيَء جي حق ۽ قانون سازيَء کي تسليم كندא  تي هوندא آهن ۽ جيكي ماڻهو אنهن جي

  )م م)(بحوאله فتح אلمجيد ۽ تفسير جا ٻيا كتاب. (آهن ندאאهي אنهن کي خدא وאنگر سمجه
لهه جو قائل آهي ته زماني جي گردش کي خالق مڃي ٿو، يعني אن ڳا. אهو ٹولو خالق مختار جو منكر آهي  ١

پوِء جيئن . كائنات جي گردش سان طبيعتن ۾ אمتزאج پيدא ٿيندو آهي، جنهن سان شيون وجود ۾ אينديون آهن
ئي אهو אمتزאج هك خاص شكل ۾ وجود پذير ٿيندو آهي ته كا شيِء پيدא ٿيندي آهي ۽ אهو ئي אمتزאج جڎهن 

فنا ٿي ويندي آهي، يعني پيدא كرڻ وאري ۽ مارڻ وאري  אن جي אبتڑ ٿيندو آهي ته كا شيِء مري ويندي آهي يا
ڏسو אمام رאزيَء جو تفسير . (طاقت אصل ۾ كائنات جي گردش آهي، كنهن خالق مختار جي ضرورت نه آهي

  )نا اال الدهرکوما يهلكبير، سوره جاثيه آيت 
و ثبوت אن حديث دنياوي مقصد جيكڎهن رڳو رياكاري، شهرت ۽ نام نمود هجن ته אن جي شرכ هجڻ ج  ٢

يعني جنهن ڏيکاَء “ אشرכ ، و من تصدق يرائي فقدک، و من صام يرائي فقد اشرکمن صلي يرائي فقد اشر”۾ موجود آهي 
الِء نماز پڑهي، אن شرכ كيو، جنهن ڏيکاَء الِء روضو رکيو، אن شرכ كيو ۽ جنهن ڏيکاَء الِء صدقو ڏنو، אن 

  )۴/۱۲۶مسند אحمد (“.شرכ كيو
ال ۽ دولت يا مقام ۽ مرتبو وغيره حاصل كرڻ مقصود هجي ته אن جو شرכ هجڻ ۽ جيكڎهن م  

وتعس عبدال دينار، و تعس عبدالدرهم، و تعس عبداخلميصه، و تعس عبداخلميله، ان اعطي ”هن حديث مان وאضح ٿئي ٿو ته 
يو אوني چادر جو يعني هالכ ٿيو دينار جو ٻانهو، هالכ ٿيو، درهم جو ٻانهو، هالכ ٿ“ رضي، ان مل يعط سخط

جڎهن אن کي ڏنو ويو ته خوش ٿيو ۽ جيكڎهن نه ڏنو ويو ته ) تڎهن(ٻانهو، هالכ ٿيو مخملي چادر جو ٻانهو، 
  )۷۰كتاب אلجهاد، باب (“.نارאض ٿي ويو
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 رمنهن موڙڻ جو شرכ، تكبحرאم شين کي حالل كرڻ جو شرכ، دين کان 
۽ אستهزא ۽ א جي دين مان نقص كڍڻ جو شرכ، نافرمانيَء جو شرכ، 

شهوאنيت، خوאهشن ۽ نفس ۽ شرכ אنفاق ۽ شرכ محبت، אهي سمورא قسم 
  :جيئن א تعالٰي فرمايو آهي تهشيطان جي عبادت م دאخل آهن، 

ى َبَصرِِه ِغَشاَوةً فََمن أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَ
  )۲۳: اجلاثيه(َيْهِديِه ِمن َبْعِد اللَِّه أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

وهان كڎهن אهڑي ماڻهوَء بابت سوچيو آهي جنهن پنهنجي نفس جي ت: ترجمو
אن کي گمرאهيَء ۾ ڄاڻي وאڻي خوאهشن کي پنهنجو معبود بنائي ورتو ۽ א 

۽ אن جي دل ۽ كنن کي مهر لڳائي ڇڎي ۽ אن جي אکين تي  אڇالئي ڇڎيو
א کان سوאِء كير آهي جيكو אن کي هدאيت ڏئي؟ ڇا پڑدو چاڙهي ڇڎيو؟ 

  ن אن مان كو سبق نه ٿا وٺو؟توها
  :ٻيَء آيت ۾ فرمايو ته

  )۶۰: يٰس(َألَْم َأْعَهْد ِإلَْيكُْم َيا َبِني آَدَم َأن لَّا تَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ مُّبِيٌن 
ڇا مون توهان کي هدאيت نه ڏني هئي ته شيطان جي ! ي آدم پوٹئوא: ترجمو

  توهان جو پڌرو دشمن آهي؟بندگي نه كجو، بيشك אهو 
هيُء تفصيل جو مقام نه آهي، אن كري هن موضوع تي مفصل بيان 

  .كرڻ کان پاسو كجي ٿو
بنيادي طور تي شرכ جا ٻه قسم آهن، شرכ אكبر ۽ شرכ אصغر 

۽ אنهن ٻنهي جي وچ ۾ دنيا ۽ آخرت جي ) يعني وڏو شرכ ۽ ننڍو شرכ(
جي حد  دڻ وאري تي مرتا ۾ شرכ אكبر كردنيلحاظ کان فرق آهي، جيئن 

كيا  ذي مرتد جا אحكام نافمعامالت ۽ تصرفات ۾ אن تقائم كئي ويندي ۽ 
ويندא، جيئن فقه جي كتابن ۾ אن جو تفصيل موجود آهي ۽ אن جا سمورא نيك 

  :عمل باطل ٿي ويندא، جيئن א تعالٰي فرمايو آهي ته
  )۲۳:الفرقان(اُه َهَباء مَّنثُوًرا َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْن
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אسان ڌوڙ وאنگر אڏאئي  جهه אنهن كيو آهي، אن کي۽ جيكي ك: ترجمو
  .ڇڎيندאسون

دאش אها آهي ته אنهن کي سدאئين الِء جهنم ۾ אن جي پاپر آخرت ۾ 
  :رهڻو پوندو، جيئن א تعالٰي فرمائي ٿو ته

  )۴۸:النساِء(َيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاءإِنَّ اللَّه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َو  

شرכ کي معاف نه ٿو كري، אن کان سوאِء ٻيا گناهه  رڳوא تعالٰي : ترجمو
  .جنهن کي چاهي، معاف كري ڇڎي ٿو

ته אن جو معاملو شرכ ) يعني ننڍو شرכ(باقي بچيو شرכ אصغر 
אصحابي ئن جيتوڻيك אهو به خطرناכ آهي، جي. אكبر کان مختلف آهي

سڳورن کان روאيت كيل آهي ته شرכ אصغر، گناهه كبيره کان وڏو گناهه 
  )١(.אن جو تفصيل אڳتي אيندو. آهي، جيتوڻيك شرכ אكبر جيترو نه آهي

ٿئي پر سوאل אهو آهي ته ٻنهي قسم جي شرכ ۾ فرق كيئن معلوم 
ته جيئن تعويذ جي باري ۾ אهو فيصلو كري سگهجي ته אهو شرכ אكبر آهي 

سلسلي ۾  نא) يعني تعويذ ٻڌڻ وڏو شرכ آهي يا ننڍو(يا شرכ אصغر 
كيترאئي قائدא ۽ ضابطا آهن، جن جي مدد سان وڏي ۽ ننڍي شرכ ۾ تفريق 

  .كري سگهجي ٿي، جن مان كي هن ريت آهن
كنهن ماڻهوَء شركيه لفظ אستعمال كيا آهن، پر אن جو مقصد كنهن  .۱

جيئن هك . ه אهو شرכ אصغر آهيبه طرح غير א جي عبادت كرڻ نه هجي ت
جيئن א جي ۽ ”يعني “ ماشاَء اهللا وشئت”يو ماڻهوَء، پاڻ سڳورن صه کي چ

بل ماشاَء اهللا  “؟اجعلتين هللا ندا”ن صه فرمايو تنهن تي پاڻ سڳور“ توهان جي مرضي

                                                 
شرכ . شرכ אكبر ۽ شرכ אصغر جي وچ ۾ چار فرق بيان كيا آهن شيخ عبدאلعزيز אلمحمد אلسلمان ١ 

ف نه كيو ويندو ۽ شرכ אصغر كندڙ א جي مرضيَء تي ڇڎيل آهي، وڻيس ته אكبر كندڙ کي هرگز معا
  . معاف كري ڇڎيندو، نه وڻيس ته معاف كونه كندو
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تو مونکي א جو شريك بنايو آهي؟ بلكه جيكي א ڇا ”يعني  “وحده
 “.چاهي، אهو ئي ٿيندو

التقولوא ماشاَء א و شاِء فالن، ولكن ”وري پاڻ سڳورن صه فرمايو 
אئين نه چئو ته جيكي א چاهي ۽ فالڻو ”يعني “ قولوא ماشاَء א ثم شاِء فالن

  )١(“.فالڻو ماڻهو چاهيپوِء لٰي چاهي، א تعاماڻهو چاهي، بلكه אئين چئو ته 
ي ته لفظن ۾ شرכ ن جي وضاحت كندي فرمايو آه  אصحابي سڳورن 

هوندو آهي ۽ شرכ خفي ئي ) يعني لكل شرכ(جو مظهر ئي شرכ خفي 
) ٢(“ فال جتعلوا هللا اندادا و انتم تعلمون”  غر آهي، جيئن حضرت אبن عباس شرכ אص

  :جي تفسير ۾ فرمايو
كنهن كاري אهڑو شرכ آهي جيكو رאت جي تاريكيَء ۾ “ אندאد”

אن جي . به وڌيك لكل هوندو آهي پٿر تي چرندڙ ماكوڙيَء جي آوאز کان
قسم آهي א جو ۽ توهان جي زندگيَء جو ”صورت אها آهي جو توهان چئو ته 

۽ منهنجي زندگيَء جو ۽ پوِء چئو ته جيكڎهن كتي نه هجي ها ته چور אسان 
جيكڎهن گهر ۾ بدכ نه هجي ها ته چور چوري جي گهر ۾ گهڑي אچي ها، 

אهو چوڻ ته جيكو א چاهي ۽ توهان  طرح كنهن کي َءאهڑي .كري وڃي ها
אبن ) (ته אئين ٿي وڃي ها(چاهيو، ۽ جيكڎهن א ۽ فالڻو ماڻهو نه هجي ها 

אهو سڀ كجهه شرכ فالڻي کي وچ ۾ نه آڻيو، ڇو ته ) فرمائي ٿو ته  عباس 
   )٤.(جي تفسير ۾ چئي آهي تڳالهه عكرمه به مٿي بيان كيل آي ساڳي) ٣.(آهي

                                                 
  ۵/۳۸۴مسند אحمد   ١
  )م م( ۲۲سوره بقره آيت . (بس جڎهن توهان ڄاڻو ٿا ته پوِء ٻين کي א برאبر نه آڻيو  ٢
  ۱/۵۷تفسير אبن كثير   ٣
  ۱/۱۲۷ ڏسو تفسير قرطبي  ٤
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 رسول א .  جو قسم کڻڻ به شرכ آهيساڳيَء طرح غير א
جنهن غير א جو ”يعني  )١(“ن حلف بغير א فقد كفر אو אشرכم”: فرمايو ته

  “.قسم کنيو، אن كفر كيو يا شرכ كيو
جو بيان    אهو حكم شرכ אصغر تي الڳو ٿيندو، جيئن אبن عباس 

شرכ אصغر  ڏنل آهي، אن کان عالوه غير א ڏאنهن نسبت كري نالو رکڻ
  .آهي، جيئن عبدאلحسن ۽ عبدאلحسين وغيره

کي سڃاڻڻ جو ٻيو قاعدو אهو آهي ته شرכ شرכ אكبر ۽ אصغر  .۲
جيكڎهن غرضن ۽ مقصدن جي حصول ۾ وאقع ٿئي ته אهو شرכ אصغر آهي، 
بشرطيكه شرכ كرڻ وאرو אعتقادي منافق نه هجي، نه ته אهو شرכ אكبر ٿي 

אهڑو ماڻهو آهي، جيكو بنا אيمان جي عمل אعتقادي منافق مان مرאد . ويندو
كري يا אن אيمان سان، جنهن جو مقصود دنيا جي طلب هجي، جيئن א تعالٰي 

 :فرمايو آهي ته
  َمن كَانَ ُيرِيُد الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها ُنَوفِّ إِلَْيهِْم أَْعَمالَُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها الَ ُيْبَخُسونَ 

، ۱۵:هود(الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفي اآلِخَرِة إِالَّ النَّاُر َوَحبِطَ َما َصَنُعواْ ِفيَها َوَباِطلٌ مَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ أُْولَـِئَك
۱۶(  

دنياوي زندگي ۽ אن جي رنگينين جا طالب هوندא رڳو جيكي ماڻهو : ترجمو
هيون ۽ אن ي ئي ڏيندא آآهن، אنهن جي سموري عمل جو ڦل אسان אنهن کي هت

به گهٹتائي نه كندא آهيون، پر آخرت ۾ אهڑن ماڻهن الِء باهه کان  كا۾ ساڻن 
دنيا جيكي كجهه אنهن ) אتي پتو پئجي ويندو ته. (عالوه ٻيو كجهه به نه آهي

 .ٹ آهي۾ ٺاهيو، אهو سڀ مٹجي ويو ۽ هاڻي سندن سموري كئي كمائي كُ 

                                                 
ذهبيَء אن جي قول سان موאفقت كئي . ۽ حاكم אن کي صحيح كوٺيو آهي ۱/۱۱۸، حاكم ۲/۳۴אحمد   ١

 ۱۵۶۱۾ روאيت كئي آهي، אلبانيَء، صحيح ترمذي ۽ אروאِء אلغليل حديث نمبر  ۱۵۹۰آهي، ترمذيَء حديث نمبر 
  ۲/۹۹ڏسو ترمذي . ۾ אن کي صحيح كوٺيو آهي ۲۰۴۲۽ אلصحيحه نمبر 
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جي نماز אن كري ته كو ماڻهو پنهن אهڑي شرכ جو مثال אهو آهي  
پڑهي جو ٻيو ماڻهو کيس ڏسندو رهي يا אهڑي قسم جا كي سهڻي ڍنگ سان 

چٹن لفظن ۾ אن کي شرכ  א جي رسول . ٻيا مقصد سندس ذهن ۾ هجن
کان روאيت آهي ته پاڻ سڳورא صه    אصغر كوٺيو آهي، جيئن حضرت جابر 

ما ! يا رسول اهللا: ئر، قالواالسرا کم وشرکيا ايها الناس ايا”:ٻاهر نكتا ۽ فرمايائون
 کالسرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته جاهدا ملا يري من نظر الناس اليه، فزلکشر

  )١(“.السرائر
. توهان پنهنجو پاڻ کي لكل شرכ کان بچايو! אي لوكو”يعني 

و ٿيندو ڑكه אهو لكل شرכ! אصحابي سڳورن پڇيو ته يا رسول א 
ماڻهو نماز جي الِء بيهي ته پنهنجي نماز کي سهڻي ڍنگ آهي؟ ورאڻيائون ته 

سان אدא كرڻ جي كوشش كندو آهي ۽ پاڻ ڏي ماڻهن کي نهاريندي ڏسندو 
  “.رهندو آهي، אهو لكل شرכ آهي

جو بيان آهي ته אسان رسول א صه جي دور ۾ رياَء   شدאد بن אوس   
  )٢.(کي شرכ אصغر چوندא هئاسين) يعني ڏيکاَء(

אسلم پنهنجي وאلد کان روאيت كري ٿو ته هك ڀيري حضرت زيد بن   
جي قبر   کي پاڻ سڳورن    مسجد ڏאنهن پئي آيو ته معاذ بن جبل    عمر 

ورאڻيو ته    ڇو پيو روئين؟ حضرت معاذ ! پڇيائين، معاذ. وٽ روئيندي ڏٺائين
اليسر ”کان ٻڌو אٿم ته  هك حديث پئي مونکي رئاڙي، جنهن ۾ پاڻ سڳورن 

، و من عاد اولياَء اهللا فقد بارز اهللا باحملاربه، ان اهللا حيب االتقياِء االخفياِء الذين اذا کالرياِء شر من
ل غرباِء کدي، خيرجون من عابوا مل يفتقدوا، وان حضروا مل يعرفوا، قلوهبم مصابيح اهل

                                                 
تي صحيح كوٺيو آهي ۽ چيو آهي ته אبن خزيمه حديث  ۲۱۱صفحي “ אلنهج”، َدوسريَء אن کي ۲/۲۹۱ي بيهق  ١

  . ۾ אن کي حسن كوٺيو آهي ۲/۲۶۱“ مهذب”۾ روאيت كئي آهي ۽ ذهبيَء  ۹۲۷نمبر 
٢ ذهبيَء אن سان سهمت كئي آهي ۽ . ۾ אن کي بيان كيو آهي ۽ صحيح كوٺيو آهي ۴/۳۲۹حاكم   

جو ذكر كيو  جي تخريج كرڻ وאرنتي אن کي حسن كوٺيو آهي ۽ אن  ۲۱۱جي صفحي  “אلنهج”َدوسريَء 
  .آهي
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ي ٿورڙو هجي، پر אهو به شرכ آهي ۽ ڀل )يعني ڏيکاُء(رياُء ”يعني “ .مظلمه
א سان جنگ الِء نكري ) ڄڻ ته(א جي ولين سان كپت كئي، אهو  جنهن
ماڻهن کي پيارو ٿو رکي،   تعالٰي אهڑن پرهيزگار گمنامبيشك א. چكو

ي ڳولها نه كئي ويندي آهي ۽ جڎهن جيكي موجود نه هوندא آهن ته אنهن ج
 אنهن جون دليون شمع. حاضر هوندא آهن ته אنهن کي سڃاتو نه ويندو آهي

   )١.(هدאيت هونديون آهن ۽ אهي هر אوندאهي دور ۾ پيدא ٿيندא آهن
אن ڳالهه تي אجماع جو بيان كيو آهي ته شرכ אصغر  אبوאلبقا كفوي  

كرڻ وאري تي كفر אكبر جو حكم نه ٿو لڳي سگهي، جيكو אسالم مان 
   )٢.(خارج كري ڇڎيندو آهي

يكه אهو دنيا جي حاصالت الِء كم كرڻ به شرכ אصغر آهي، بشرط  
אن عمل كرڻ وאري جو بنيادي مقصد نه هجي، بلكه دنيا جي حاصالت سان 

و ڑته אهو شركيه عمل ٿيندو، جيئن אهڎ אجر ۽ ثوאب جو به אرאدو هجيس، گڎوگ
۽ ناماچاريَء جو به گهرجائو هجي، يا אجر ۽  تمجاهد جيكو ثوאب سان گڎ شهر

جيئن رسول ) تي אيندوتفصيل אڳ(ثوאب سان گڎ مال ۽ دولت به چاهيندو هجي 
وتعس عبدال دينار، و تعس عبدالدرهم، و تعس عبداخلميصه، و تعس ” :فرمايو ته  א 

هالכ ٿيو دينار جو ٻانهو، هالכ ”يعني  “عبداخلميله، ان اعطي رضي، ان مل يعط سخط
ٿيو، درهم جو ٻانهو، هالכ ٿيو אوني چادر جو ٻانهو، هالכ ٿيو مخملي چادر 

אن کي ڏنو ويو ته خوش ٿيو ۽ جيكڎهن نه ڏنو ويو  جڎهن) ڎهنت(جو ٻانهو، 
  )٣(“.ته نارאض ٿي ويو

                                                 
۽  ۳۹۸۹אبن ماجه حديث نمبر . ۾ אن کي صحيح كوٺيو آهي ۽ ذهبيَء אن سان سهمت كئي آهي ¼حاكم   ١

  . ذكر كيو آهيتخريج كرڻ جو ۾ אن کي صحيح قرאر ڏنو آهي ۽ אن جي “ صحيح אلنهج”دۡوسريَء 
  ۶۶للميلي ص “ شرכ و مظاهرאل”ڌسو  ٢
  ۷۰كتاب אلجهاد، باب : صحيح بخاري  ٣



  تعويذ     

 

- 33 -

پر جيكڎهن ماڻهو אجر ۽ ثوאب جو ماڳهين خوאهشمند ئي نه هجي،   
بلكه پنهنجي عمل مان رڳو دنيا جو طالب هجي ته אهو شرכ אكبر آهي، 

رڳو مال  אهو אهڑي ماڻهوَء وאنگر آهي، جيكو. جيئن پٺيان بيان ٿي چكو آهي
  . شهادت جو كلمو ۽ نمازون پڑهي۽ دولت حاصل كرڻ الِء 

يعني . ٹيون ضابطو אهو آهي ته شرכ سببن ۽ وسيلن ۾ كيو وڃي .۳
ماڻهو אهڑن كارڻن ۽ وسيلن تي ڀروسو كري، جيكي אصل ۾ نه شرعي 

אهڑي صورت ۾ אن ماڻهوَء جو . لحاظ کان سبب هجن ۽ نه ئي قدرتي طور تي
كمل אعتماد نه هجي ۽ אهو گمان نه كندو هجي ته جيكڎهن אن سبب تي م

אهو سبب א تعالٰي جي אرאدي بنا پاڻ مرאدو אثرאندאز ٿي سگهي ٿو ۽ نه ئي 
אهڑيَء صورت ۾ كري ته ) يا رياضت(אهڑي سبب الِء كنهن قسم جي عبادت 

אها ٿيل  کان روאيت   شرכ אصغر ٿيندو، جيئن حضرت عبدא بن مسعود 
، وما ک، الطريه شرکالطريه شر”فرمايو ته   ي ٿي ته رسول א حديث داللت كر

وٺڻ شرכ آهي، بدسوڻ وٺڻ شرכ  بدسوڻ”يعني “ لکن اهللا يذهبه بالتوکمنا اال، ول
אسان مان كوبه אهڑو نه آهي، جنهن جي دل ۾ אهڑي قسم جو وهم نه پيدא . آهي

کي אسان ) رכش(ٿيندو هجي، پر א تعالٰي، توكل علي א جي كارڻ אن 
 )١(“.کان پري كري ڇڎيندو آهي

جي بيان كيل هك    عبدא بن عمرو _________________________   .۴
فرمايو  ي ته رسول א ت پڻ ساڳئي مفهوم جي داللت كري ٿروאي
جنهن ماڻهوَء کي بدشگونيَء سندس ضرورت کان موٹائي ڇڎيو، אن شرכ ”ته 

אن جو كفارو كهڑو ٿيندو؟ ! ول א אصحابي سڳورن پڇيو ته يا رس. كيو

                                                 
אبودאئود حديث . تي אن کي صحيح كوٺيو آهي، ذهبيَء אن سان سهمت كئي آهي ۱/۷۱، حاكم ۱/۳۸۹אحمد   ١

۾ אن  ۴۳۰۽ אلصحيحه نمبر  ۲/۷۴۰۽ אلبانيَء صحيح سنن אبودאئود ۾  ۴۱۶۱، ترمذيَء حديث نمبر ۳۹۱۰نمبر 
  .رאر ڏنو آهيکي صحيح ق
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ڀالئي رڳو تنهنجي طرف آهي ۽ قضا ! فرمايو ته چئو אي א  پاڻ سڳورن 
   ) ١(“.۽ قدر رڳو تنهنجي ئي هٿن ۾ آهي ۽ تو کان سوאِء كوبه معبود كونهي

ن بن سعدي جو چوڻ آهي ته هر אهو قول ۽ فعل شرכ شيخ عبدאلرحمٰ 
جيئن مخلوق جي شان ۾ אيترو . ٺي ٿو وڃيאصغر آهي، جيكو شرכ ڏאنهن و

وכ غير א جو جهڑ. و وڃي عبادت جي درجي تي پهچيوڌאُء كرڻ جيك
  )٢(“.قسم کائڻ، يا ٿورو ڏيکاُء كرڻ وغيره

سان گذريل بحث مان ظاهر ٿيو ته شرכ אصغر אهڑو شرכ آهي، جنهن 
 نه كو אصل אيمان وڃي ٿو، ۽ نه ئي خالص عبادت جي درجي تي پهچي ٿو

  . جيكا غير א الِء كيل عبادت ثابت ٿي وڃي
شرכ אصغر جي سڃاڻپ ٻين به كيترن دليلن سان كري سگهجي   

  :ٿي، جن مان كجهه هن ريت آهن
كنهن خاص عمل جي شرכ אصغر هجڻ جي چٹائي   رسول א  .۱

ان اخوف مان اخاف ”: جو فرمان آهي ته ، جيئن پاڻ سڳورن هجي كري ڇڎي
سڀ کان ”يعني  “االصغر؟ قال الرياِء کوما الشر! ر، قالوا يا رسول اهللاالصغ کم اشرکعلي

وڌيك جنهن شيِء بابت آئون توهان جي باري ۾ ڊڄان ٿو، אهو شرכ אصغر 
شرכ אصغر كهڑو آهي؟ ورאڻيائون ته ! אصحابين پڇيو يا رسول א صه. آهي

  “.ڏيکاُء
شارع  ا شرכ قرאر ڏنو ويو هجي ۽هر אهڑو عمل، جنهن کي كفر ي .۲

مرتد جي سزא کان عالوه، ڇو ته (אن جي سزא مقرر كئي هجي  عليه אلسالم
سمورن دليلن جي روشنيَء ۾ אهو نتيجو نكري ٿو ) אرتدאد، كفر אكبر آهي

אن جو مثال مسلمان جو قتل آهي، جنهن کي . ته אهڑو عمل شرכ אصغر چئبو
                                                 

تي چيو آهي ته אن حديث جي سند ۾  ۵/۱۰۵۾ صحيح كوٺيو آهي، هيثميَء “ אلنهج”، َدوسريَء ۲/۲۲۰אحمد   ١
  . אبن لهيعه جو نالو אچي ٿو ۽ אن جي حديث حسن آهي ۽ ٻيا رجال ثقات آهن

  ۲۴אلقول אلسديد للشيخ عبدאلرحٰمن بن سعدي ص   ٢
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ل جي مقتو. كفر كوٺيو آهي ۽ قاتل جي سزא قصاص آهي  پاڻ سڳورن 
وليَء کي אختيار آهي ته قصاص معاف كري ديت وٺي، پر جيكڎهن مرتد 

 .אسالم ڏאنهن وאپس نه موٹي ته אن جي سزא ساقط نه ٿي ٿيو سگهي
يك كفر آهي، پوِء به א ويڑه جيتوڻ ٻيو ته مسلمانن جي پاڻ ۾ 

قتل كرڻ وאري کي אسانجو אيماني ڀاُء كوٺيو آهي، جيئن  تعاليٰ 
  : هي تهאرشاد رباني آ

  إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا َبْيَن أََخَوْيكُْم َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ 
تنهنكري توهان پنهنجن ڀائرن ۾ درحقيقت مومن پاڻ ۾ ڀائر آهن، : ترجمو

  . صلح كرאيو ۽ א کان ڊڄو ته جيئن توهان تي رحم كيو وڃي
كنهن  رضي א تعالى عنهمته אصحابي سڳورא  ٹيون دليل אهو آهي .۳

عمل جي شرכ אصغر هجڻ جي چٹائي كري ڇڎين يا كنهن نص شرعي مان 
ته אهو شرכ אصغر (ٿيندو هجي ته فالڻو كم شرכ אصغر آهي אهو ثابت 

كارڻ אهو آهي ته אصحابي سڳورא شرכ אكبر وאرو زمانو گذאري ) ٿيندو
رن جي آڏو عقيدي جي مسئلن جي ، אصحابي سڳوچكا آهن ۽ رسول א 

אنهن الِء شرכ ۽ توحيد ۾ كنهن אهڑيَء طرح چٹائي كري ڇڎي آهي جو 
ٻيو ته فقهي ۽ فروعي مسئلن وאنگر . قسم جو كو شك شبهو باقي نه بچيو

אختالف كونه ٿو لڀي، אن كري אن بابت شرכ وאرن معاملن ۾ منجهن 
  .אصحابين جي قول تي عمل كرڻ وאجب آهي

يعني (جي لحاظ کان אسان کي ڏسڻ گهرجي ته تمائم  هن وضاحت .۴
، موتين، دאڻن، كوڏين، گهونگهن ۽ مڇيَء جي ڏندن وغيره جا تعويذ ريٺن

 .شرכ אكبر آهي يا شرכ אصغر) لٹكائڻ
شرכ في אالسباب مان آهي ۽ אهو شرכ تعويّذ درحقيقت تعويذ ٻڌڻ 

شرכ  ٻڌڻ وאري جي حال مطابق كڎهن شرכ אكبر ٿيندو آهي ته كڎهن
אن كري אن کي نه كي پوريَء ريت شرכ אكبر چئي ٿو سگهجي، نه . אصغر
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. بلكه تعويذ ۽ تعويذ وאري جي حال تي غور كيو ويندو. ئي شرכ אصغر
جيئن جيكڎهن كو ماڻهو بت لٹكائي يا شركيه كلمه لکي لٹكائي، جنهن 

ل ۾ غير א کان مدد گهريل هجي يا غير א کي صحت ۽ شفا جي אلتجا كي
אهڑيَء . شرכ אكبر آهيهجي يا صليب لٹكايل هجي ته אهو سڀ بيشك 

طرح جيكڎهن كوڏيون، ڌאڳا وغيره ٻڌي אنهن تي پورو אعتقاد رکي ۽ אهو 
مصيبتن کي ٹارڻ وאرא آهن ته אهو به شرכ אكبر  سمجهي ته אهي پاڻ مرאدو

يان كجهه عالمن جا بאن سلسلي ۾ وڌيك چٹائيَء الِء . آهي، نه ته شرכ אصغر
  . ۽ فتوאئون هتي پيش كجن ٿيون

۾ هك باب جو عنوאن “ كتاب אلتوحيد”  شيخ محمد بن عبدאلوهاب 
אن “ الِء پائڻ شرכ آهي“ آئيَء کي ٹارڻ”ڇلو ۽ ڌאڳو وغيره ”אهو رکيو آهي ته 

هن باب کي سمجهڻ، ”باب جي شرح ۾ شيخ عبدאلرحٰمن بن سعدي لکي ٿو ته 
آهي ۽ حاصل كالم אهو آهي ته سببن جي حكمن جي معرفت تي ڇڎيل 

  .ٹن شين جي معرفت ضروري آهي جي سلسلي ۾ٻانهي الِء אسباب 
پهرين ڳالهه אها آهي ته אنسان אن شيِء کي سبب بنائي، جنهن جو سبب  .۱
  .شرعي يا قدرتي طور تي ثابت هجيهجڻ 
ٻي ڳالهه אها آهي ته مشروع ۽ نفع بخش سبب אختيار كرڻ جي باوجود  .۲

تي ) א(ڀروسو نه كري، بلكه مسبب אالسباب قادر مطلق  אنسان אن سبب تي
 .ڀروسو كري

سبب كيترא ٹين ڳالهه אها آهي ته ٻانهي کي אهو يقين هجڻ گهرجي ته  .۳
جكڑيل هوندא طرح به وڏא ۽ طاقتور هجن، پوِء به אهي א جي لکئي ۾ אهڑيَء 

رجي ته אنهن مان نكرڻ ممكن نه هوندو آهي ۽ אهو به يقين رکڻ گهآهن جو 
وڻيس ته پنهنجي . א تعالٰي پنهنجي مرضيَء سان אنهن ۾ عمل دخل كري ٿو

אنهن سببن حكمت ۽ گهرج مطابق אنهن جي سببيت باقي رکي ته جيئن ٻانها 
جي حقيقت تي قائم رهن ۽ א تعالٰي جي حكمت کي سڃاڻي وٺن ته هن 
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چاهي ته كيتري قدر אنهن سببن کي علت سان جوڙي رکيو آهي ۽ جيكڎهن 
ئن ٻانهو אنهن پنهنجي مشيئت مطابق אنهن سببن کي بدلي به سگهي ٿو ته جي

تي ڀروسو نه كري ۽ א جي قدرت جي كمالن کي سمجهي وٺي ۽ مٿس 
سببن . پڌرو ٿي وڃي ته تصرف مطلق ۽ אرאده مطلق رڳو א وحده الِء ئي آهي

هر ٻانهي الِء جي سلسلي ۾ אهو ئي نظريو ۽ אن تي عمل جو אهو ئي طريقو 
 .وאجب آهي

ماڻهوَء به جڎهن אها ڳالهه وאضح ٿي وئي ته אهو به ڄاڻي وٺو ته جنهن 
آئي ٹارڻ الِء ڇلو يا ڌאڳو کي روكڻ الِء يا  كنهن مصيبت جي אچڻ کان אڳ אن

אن كري جو جيكڎهن هن، אنهن کي پاڻمرאدو . وغيره پاتو ته אن شرכ كيو
ربوبيت ۾ آهي، يعني پالڻهار جي ٹارڻ وאرو سمجهيو ته אهو شرכ אكبر 

شرכ آهي، ڇو ته هن، خلق ۽ تدبير ۾ א جو شريك بنايو ۽ عبوديت ۾ به 
جو درجو ڏنو ۽ אن مان “ اله”ڇو ته هن אهڑي ڇلي وغيره کي  ،شرכ كيو

پر . سان وאبسته كيونفعي جي אميد ۽ خوאهش رکي پنهنجي دل کي אن 
مڃيو ۽ אهي ڇال، ڌאڳا  كشاجيكڎهن ٻانهي، א تعالٰي کي ئي مشكل 

ته אهي אهڑא سبب آهن، جن کان مصيبتون پري ڀڄن پاتا  وغيره אن אعتقاد سان
ٿيون ته אهڑيَء صورت ۾ هن، אنهن شين کي سبب بنايو، جيكي نه كو 

تنهنكري אهو حرאم آهي ۽ . شرعي طور تي سبب آهن ۽ نه ئي قدرتي طور تي
ه شريعت ته אن ڳالهه کان سختيَء ڇو ت. شريعت ۽ تقدير تي كوڙو אلزאم آهي

کان روكي ٿي ، אها الڀائتي ٿي ئي سان منع كئي آهي ۽ شريعت جنهن شيِء 
  .نه ٿي سگهي

ته אهي ڇال وغيره نه كي عام روאجي سببن ! قدرتي سببباقي بچيو   
۾ شامل آهن ۽ نه ئي غير روאجي سبب مان، جن سان مقصد حاصل ٿئي ۽ نه 

وغيره مان آهن، بلكه אهي شرכ جي وسيلن مان هك ئي אهي فائدو ڏيندڙ دوא 
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ڇو ته אن کي پائڻ وאري جي دل الزمي طور تي אن سان وאبسته ٿي . وسيلو آهن
  .ويندي آهي ۽ אهو هك قسم جو شرכ ۽ شرכ جو ذريعو آهي

ته تعويذ אن شيِء کي چوندא آهن، جنهن کي جسم ! باقي بچيا تعويذ  
۽ جنهن کي אستعمال كرڻ وאري جو  جي كنهن حصي ۾ ٻڌو يا پاتو وڃي ٿو

تنهنكري אن بابت به אهو ئي . دل אن جي عقيدت ۾ گرفتار ٿي ويندو آهي
حكم آهي، جيكو ڇلي ۽ ڌאڳي وغيره جي باري ۾ آهي، يعني אنهن مان كي 

ن مخلوق شرכ אكبر آهن، جهڑوכ אهي تعويذ جن ۾ شيطانن يا ٻيَء كنه
جنهن شيِء تي א کان عالوه  ل هجي، ڇو تهکيکان مدد گهرڻ جي معنٰي ل

كنهن کي قدرت حاصل نه هجي، אن تي غير א کان مدد گهرڻ شرכ آهي، 
كي تعويذ وري حرאم . جنهن جو ذكر אيندڙ صفحن ۾ كيو ويندو، אنشاَء א

جهڑوכ אهي تعويذ جن ۾ אهڑא ناال لکيل هجن، جن جو كو به مفهوم نه آهن، 
  )١.(ويندא آهن، אن كري حرאم آهنهجي، אهڑא تعويذ شرכ ڏאنهن وٺي 

به كجهه אهڑي قسم   بن عبدאلوهاب  شيخ سلمان بن عبدא بن محمد  
هتي مصيبت کي روكڻ يا ٹارڻ ”: جيئن پاڻ لکي ٿو ته. جو ئي موقف رکي ٿو

الِء ٹامي، لوه وغيره جي ڇلن جا تعويذ پائڻ جو حكم بيان كرڻ مقصود آهي 
، صل ۾ אهو عقيدو، توحيد کان אنكار آهيא) ته אن بابت אهو حكم آهي ته(

هر אن  “اله”ڇو ته . جيكا باري تعالٰي جي אلوهيت تحت ٻانهن تي وאجب آهي
ذאت کي چوندא آهن، جنهن سان دل ۾ אيتريقدر عقيدت هجي جو אن سان به 
אهي ئي אميدون وאبسته كيون وڃن، جيكي א تعالٰي سان وאبسته كيون 

وضاحت توحيد، אطاعت ۽ عبادت جي بيان ۾  אن جي وڌيك. وينديون آهن
كيل آهي ۽ אتي אهو ٻڌאيو ويو آهي ته سڀ کان عظيم אطاعت ۽ عبادت א 
تعالٰي کي پكارڻ، אن سان אميدون وאبسته كرڻ، אن تي ڀروسو كرڻ ۽ رڳو 

                                                 
  ۳۸کان  ۳۴אلقول אلسيدي ص   ١
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אن کي ئي خير ۽ شر ۾ تصرف جو حقدאر سمجهڻ آهي، جيئن א تعالٰي 
  :فرمايو آهي ته

َسْسَك اللُّه بُِضرٍّ فَالَ كَاِشَف لَُه إِالَّ ُهَو َوإِن ُيرِْدَك بَِخْيرٍ فَالَ َرآدَّ ِلفَْضِلِه ُيَصيُب بِِه َمن َوإِن َيْم  
  )۱۰۷: يونس(َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم 

جيكڎهن א توکي كنهن مصيبت ۾ وجهي ته אن کان سوאِء كير به   :ترجمو
كو אن مصيبت کي ٹاري سگهي ۽ جيكڎهن هو تنهنجي حق ۾ كونهي، جي

كنهن ڀالئيَء جو אرאدو كري ته سندس فضل کي ڦيرڻ وאرو به كوئي 
  .كونهي
ته ڇلن، هڎين ۽ تعويذن ۾ مصيبت تنهنكري جنهن אهڑو عقيدو رکيو   

روكڻ يا هٹائڻ جي طاقت آهي ته אهو، אن عقيدي جي كارڻ شرכ ۾ مبتال 
جنهن عقيدي ۽ تصور جو حكم ڏنو آهي، אن جي کليو ٿيو ۽ א تعالٰي 

אن همرאه کي، جنهن  אن كري ئي نبي كريم . کاليو خالف ورزي كئي
انزعها فاهنا ال ”: پنهنجي ٻانهن ۾ بيماريَء جي كري ٹامي جو پٹو ٻڌو هو، چيو ته

هن کي كڍي ڇڎ، אهو ”يعني “ ما افلحت ابدا کاال وهنا، ولو مت وهي علي کتزيد
جي بيماريَء کي ويتر وڌאئيندو ۽ جيكڎهن تون مري وئين ۽ אهو پٹو تنهن

  )١(“.تنهنجي جسم تي باقي رهيو ته تون كڎهن به كامياب نه ٿي سگهندين
سدאئين الِء كاميابيَء جي نفي אن ڳالهه جي داللت كري هن حديث ۾   

ٿي ته אهو عمل شرכ אكبر آهي، معاف نه ٿيندو، بلكه אهو شخص، ذكر 
  ) ٢(“.دي جي كارڻ سدאئين الِء جهنم ۾ رهندوكيل عقي

في شرح كتاب  در אلعزيز אلحمييتيس”شيخ صاحب پنهنجي كتاب   
شرכ ۾ ذكر كيو آهي ته مصيبت ٹارڻ الِء پٹو پائڻ ۽ ڌאڳو ٻڌڻ “ אلتوحيد

                                                 
  .م אحمد وغيره אها حديث عمرאن بن حصين کان روאيت كئي آهيאما  ١
  ۲۶۸אلتوضيح عن توحيد אلخالئق ص   ٢
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بيشك شيخ صاحب جو אن مان אهو مطلب آهي ته جنهن ) ١.(אصغر منجهان آهي
کيو ته אهو شرכ אصغر آهي، پر جيكڎهن אنهن ۾ رڳو سببيت جو אعتقاد ر

אن تي ڀروسو كري ۽ אن مان نفعي جي אميد رکي ۽ دل ۾ אن سان عقيدت به 
گهرڻ وאري  אهڑو تعويذ جيكو مدد כيا كو شركيه تعويذ هجي، جهڑوهجي 

موאد تي مشتمل هجي، جنهن تي رڳو א تعالٰي جي قدرت آهي ته يقينن אهو 
تيسر אلعزيز ”جي אها رאِء سندس كتاب شيخ صاحب . شرכ אكبر ٿيندو

  .سندن كالم ۾ وאضح آهي۾ “ אلتوضيح عن توحيد אلخالئق”۽ “ אلحميد
به ساڳي ڳالهه كئي آهي، جيئن   سماحته אلشيخ عبدאلعزيز بن باز   

  :تعويذن بابت فرمائي ٿو ته
، جا نيل۽ كريٺن جيكڎهن אنهن ۾ شيطانن جا ناال هجن، يا هڎين، ”  

هجن يا אنهن ) א، ب، ج د، وغيره(مقطعات  فطلسم يعني حرو تعويذ هجن يا
جهڑي كا ٻي شيِء هجي ته אهو شرכ אصغر آهي ۽ אهڑو تعويذ كڎهن كڎهن 

جيكڎهن تعويذ אستعمال كرڻ وאرو אهو . شرכ אكبر به ٿي ويندو آهي
عقيدو رکي ته א تعالٰي جي حكم کان سوאِء אهو تعويذ سندس حفاظت 

ته אهو شرכ (اري هٹائيندو يا אيندڙ مصيبت کي ٹاريندو كندو يا سندس بيم
  )٢)(אكبر ٿي ويندو

حاشئي  تي لڳايلفتح אلمجيد جي ، حامد אلفقي  سماحته אلشيخ אبن باز   
  :تي تبصرو كندي אرشاد فرمايو ته

صحيح ڳالهه אها آهي ته تعويذ لٹكائڻ دين سان مذאق نه بلكه شرכ ”  
تعويذ پائيندڙ جي دلي جذبن ۽ אعتقاد אصغر آهي ۽ جاهليت جهڑو آهي ۽ 

هو عقيدو א، هومثال طور جيكڎهن . كڎهن شرכ אكبر به ٿيو وڃيبق مطا
رکي ته אهو تعويذ א تعالٰي جي مرضيَء کان سوאِء نفعو نقصان پهچائي ٿو ته 

                                                 
  ۱۶۲، ۱۵۸، ۱۵۴ڏسو تيسير אلعزيز אلحميد ص   ١
  ۲/۳۸۴مجموعه فتاوٰي אبن باز   ٢
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אهو شرכ אكبر آهي، پر جيكڎهن هو אهو عقيدو رکندو هجي ته אهو تعويذ 
ن بچائڻ الِء هكڑو سبب آهي ته אهو شرכ אصغر بري نظر يا جن وغيره کا

אنهن تعويذن کي سبب نه بنايو آهي، بلكه אن جي אبتڑ آهي، ڇو ته א تعالٰي 
زبان مبارכ سان אهو پڌرو كري ي ج  אنهن کان روكيو آهي ۽ رسول א

ڇڎيو آهي ته אهو شرכ آهي ۽ אهو رڳو אن كري جو تعويذ پهريندڙ جو ڌيان 
وز ٿيو وڃي ٿو ۽ אن جي دل אنهن تعويذن سان وאبسته ٿيو אن ڏאنهن مرك

  )١(“.وڃي
  :حافظ حكمي شعر ۾ بيان كري ٿو ته شيخ 

  نــن مما سواالوحييکـوان ت
  نــيـبغري م کا شرـفاهن
  ميه االزالمـــها قسـبل ان

  يف البعد عن سيما اويل االسالم
کان ) يعني قرآن ۽ سنت(يعني جيكڎهن تعويذ ٻنهي قسم جي وحي، 

جاهليت جي دور جي فال جي (ڌאر هجن ته بيشك אهي شرכ آهن، بلكه אزالم 
  . وאنگر مسلمانن جي طور طريقي کان پري آهن) تيرن

ل يعني جيكڎهن تعويذ، قرآن ۽ حديث کان سوאِء يهودين، هيك: شرح
ن جي عبادت كندڙن، جنن جي مدد حاصل كجي پوڄارين، ستاره پرستن، مالئ

، ڏند ۽ لوه جي ڇلي وغيره جو هجي يا ريٺيطلسم  كرڻ وאرن جو ٺاهيل
אهو نه كو جائز سببن مان آهي، نه ئي  .هو بيشك شرכ آهيتعويذ هجي، א

معروف دوאئن مان آهي، بلكه بت پرستن وאنگر تعويذ پهريندڙ جو אنهن جي 
سان فالڻين فالڻين سکڻو عقيدو آهي ته אهي پنهنجي ذאتي خاصيتن باري ۾ 

ندא آهن، بلكه אنهن تعويذن جي نوعيت אنهن تيرن جهڑي بيمارين کي ٹاري

                                                 
  ۱۳۳حاشيه فتح אلمجيد ص   ١
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جنهن کي (. آهي، جن مان جاهليت وאرא كفر جي حالت ۾ فال كڍندא هئا
  )نشريعت ۾ אزالم چوندא آه

ٹن تيرن تي مشتمل هوندא آهن جن مان هك ) אزالم(אهو 
لکيو ) يعني نه كر(“ التفعل”لکيل هوندو هو، ٻئي تي ) كريعني (“ אفعل”تي 

کين كو אهم كم كرڻو جڎهن . لکيو هوندو هو“ غفل”وندو هو ۽ ٹئين تي ه
جيكڎهن אن تير . אنهن مان هك تير ٿيلهي مان كڍندא هئاهوندو هو ته 

لکيل هوندو هو ته كم ۾ لڳي ويندא هئا، پر “ אفعل”تي 
ختم كري ڇڎيندא  אن كم جو אرאدولکيل هوندو هو ته “ التفعل”جيكڎهن 

لکيل هوندو هو ته אهي “ غفل”ي قسم جو  تير، جنهن تي ئٹهئا، پر جيكڎهن 
א جو شكر آهي جو هن، אسان ) تعويذ به אئين ئي آهي. (ٻيهر فال وجهندא هئا

مسلمانن کي אن جو بهتر بدل ڏنو آهي، يعني אستخاري وאري نماز ۽ אن جي 
  )١(“.مخصوص دعا کي مشروع كيو آهي

                                                 
كم كرڻ جو אرאدو كري،  אستخاري جو مطلب ۽ אن جو طريقو אهو آهي ته ماڻهو جڎهن كو אهڑو جائز  ١

جنهن جي چڱي بري هجڻ جو پتو نه هجي ته א تعالٰي کان אن كم ۾ خير ۽ بركت طلب كرڻ ۽ אن جي شر 
کان بچڻ الِء پهرين ٻه ركعتون نفل אستخاري جي نماز جي نيت سان پڑهي، אن بعد هيَء אستخاري جي دعا 

تقدر وال اقدر، وتعلم وال اعلم، انت  کالعظيم، فان کمن فضل کاسائل، وکبقدرت ک، واستقدرکبعلم کاللهم اين استخري”: پڑهي
يل  کنت تعلم ان هذا االمر خري يل يف ديين ومعيشيت وعاقبت امري، عاجله او اجله، فاقدره يل ويسره يل، وبارکعالم الغيوب، اللهم ان 

ان کجله او اجله، فاصرفه عين، واصرفين، واقدريل اخلري حيث نت تعلم ان هذا االمر شر يل يف ديين و معيشيت و عاقبت امري، عاکيف، وان 
  “مث ارضين
قدرت جي حوאلي سان  آئون تنهنجي علم جي حوאلي سان توکان ڀالئي گهرאن ٿو، تنهنجي! אي א”يعني 

تون وس وאرو آهي، آئون بيوس آهيان، . يان ٿو ۽ تنهنجي فضل عظيم الِء توکي ٻاڏאيان ٿوڃتوکان طاقت م
هتي (تون منهنجي هن كم ۾ ! אي א. اڻين ٿو، آئون אڻڄاڻ آهيان ۽ تون غيب جي خبر رکندڙ آهينتون ڄ

منهنجي الِء منهنجي دين ۾، منهنجي دنيا ۾، منهنجي آخرت ) كم جو نالو وٺبو، جنهن جو אرאدو كيل هجي
۽ אن کي منهنجي الِء آسان ۾، ۽ אنجام كار دير يا سوير منهنجي ڀالئي ڄاڻي ٿو ته אن کي منهنجو مقدر بناِء 

كر ۽ אن ۾ بركت عطا كر ۽ جيكڎهن هن كم کي مون الِء نقصانكار سمجهين ٿو ته منهنجي دين ۾، 
منهنجي دنيا ۾، منهنجي آخرت ۽ אنجام كار دير يا سوير ته هن كم کي مون کان دور كري ڇڎ ۽ مونکي 

  .ر فرماِء، پوِء مونکي אن تي رאضي رکאن کان پري هٹائي ڇڎ ۽ ڀالئي جتي به هجي، אن کي منهنجو مقد
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ن ۽ سنت مطابق نه هجن، حاصل كالم אهو ته אهڑא تعويذ جيكي قرآ
אهي אنهن تيرن وאنگر آهن، ڇو ته אنهن جي אستعمال ۾ فاسد عقيدي ۽ شريعت 
جي مخالفت جو دخل آهي ۽ אهو مسلمانن جو طريقو نه آهي، ڇو ته خالص 

جي توحيد جا علمبردאر אهڑي قسم جي عقيدي کان پاכ هوندא آهن، ۽ אنهن 
ان مٿاهيون هونديون آهن، ۽ کدلين جو پكو אيمان، אنهن شين جي آميزش 

پنهنجي پختي يقين جي كري غير א تي توكل ۽ ڀروسو كرڻ کان  موحدَ 
  )١.(پري رهندא آهن

منهنجي خيال ۾ אنهن دليلن ۽ عالمن جي فتوאئن مان אها ڳالهه پڌري 
ٿيو وڃي ٿي ته تعويذ ۽ אن جهڑين شين تي تيستائين كو حكم نه ٿو لڳائي 

کي אستعمال كندڙ جي حالت ۽ خود تعويذن جي سگهجي، جيستائين אنهن 
אهو به ڌيان ۾ رهي ته شرכ . نوعيت جو بغور مطالعو نه ٿو كري وٺجي

אصغر کي رڳو شرכ אكبر جي نسبت سان אصغر چيو ويو آهي، پر حقيقت 
شرכ אصغر ته گناهه كبيره کان به وڏو . ۾ אها به كا معمولي شيِء نه آهي
اذبا کالن احلف باهللا ”: فرمايو ته    بن مسعود گناهه آهي، جيئن حضرت عبدא

منهنجي الِء אن ڳالهه کان  و قسم کڻڻא جو كوڙ”يعني  “احب ايل من ان احلف
  )٢(“.بهتر آهي ته مان غير א جو سچو قسم کڻان

                                                                                                                          
אن بعد א تي ڀروسو كري كم شروع كري ڇڎي ته אنشاَء א خير ۽ بركت نصيب ٿيندي ۽   

بخاري كتاب אلتهجد، ٻه ٻه ركعتون نفل پڑهڻ وאرو باب ۽ كتاب . (نقصان ۽ خطرن کان نجات ملي ويندي
، ۳۲۵۵كتاب אلنكاح، אستخاري وאرو باب حديث  אلتوحيد، ترمذي ۾ אستخاري جي نماز وאرو باب، نسائي

، معالم אلسنن مع ۳۱۷۶، אحمد حديث ۱۳۸۳אبن ماجه كتاب אقامت صاله، אستخاري وאري نماز وאرو باب حديث 
  ) م م) (۲/۱۸۸אبودאئود 

  ۱/۳۸۴معارج אلقبول للحكمي   ١
٢ و آهي ته ۾ روאيت كئي آهي ۽ چي ۴/۱۷۷،  ۽ مجمع אلزوאئد ۸/۴۶۹مصنف عبدאلرزאق   

  . ۾ אن جي روאيت كئي آهي ۽ אن جا رאوي صحيح آهن“ אلكبير”طبرאنيَء 
آئون هك سو ڀيرא א جو قسم کڻان ۽ ٹوڙي ڇڎيان، אهو אن ”فرمائي ٿو ته   حضرت אبن عباس   

  ) م م( ۶/۱۱۸نووي مع مسلم . کان بهتر آهي ته غير א جو قسم کڻان ۽ אن کي پورو كريان
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و ته حضرت ٿفرمائي   مان بن عبدא بن محمد بن عبدאلوهاب يشيخ سل
م کڻڻ کي غير א جو سچو قسم کڻڻ تي ، א جو كوڙو قس אبن مسعود 

ترجيح ڏني آهي، אن كري جو א جو قسم کڻڻ توحيد آهي ۽ غير א جو 
جيتوڻيك غير א جي قسم ۾ سچائي آهي، پر توحيد . قسم کڻڻ شرכ آهي

جو عقيدو אهڑي سچ ڳالهائڻ جي مقابلي ۾ وڏي نيكي آهي ۽ كوڙ ڳالهائڻ، 
  .كيو آهي ) אبن تيميه(جو ذكر شيخ אالسالم  شرכ کان ننڍڙو گناهه آهي، אن

جو قول هن ڳالهه جي داللت كري ٿو ته   عبدא بن مسعود حضرت 
يعني אهڑو كوڙو قسم، جنهن (غير א جو سچو قسم کڻڻ، يمين غموس 

کان ۽ شرכ אصغر، گناهه كبيره کان ) سان غدאري كرڻ جو אرאدو دل ۾ هجي
   )١(.وڏو گناهه آهي

وغيره مصيبت روكڻ يا ٹارڻ  ڇلو ۽ ڌאڳو”  ن عبدאلوهاب شيخ محمد ب
۾ אصحابي سڳورن جي مستنبط مسئلن وאري باب ۾ “ الِء پائڻ شرכ آهي

حوאلي سان אهو به ذكر كيو آهي ته ننڍي ۾ ننڍو شرכ، وڏي ۾ وڏي گناهه 
  )٢.(کان به وڏو گناهه آهي

ه ۽ حديثون ب ٻيو ته شرכ אصغر جي خطرناכ هجڻ تي אهي آيتون 
جا وعدא كيا ويا آهن، ) پڇاڻي ۽ سزא ڏيڻ(داللت كن ٿيون، جن ۾ شرכ تي 

אهو ئي سبب آهي جو . ڇو ته אنهن ۾ شرכ אصغر ۽ אكبر ٻنهي  جو ذكر آهي
سلف صالحين شرכ אكبر تي داللت كندڙ آيتن مان شرכ אصغر تي به 

کان ثابت    ۽ حضرت حذيفه   אستدאل ورتو آهي، جيئن حضرت אبن عباس 
  :جيئن א تعالٰي جو فرمان آهي ته) ٣.(يآه

  )۴۸: אلنساِء( َوَمن ُيْشرِْك بِاللِّه فَقَِد افَْتَرى إِثًْما َعِظيًما

                                                 
  ۵۹۴אلحميد ص تيسر אلعزيز   ١
  ۳۶אلقول אلسديد ص   ٢
  ۱۶۴کان  ۱۵۴ڏسو تيسر אلعزيز אلحميدي ص   ٣
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א سان جنهن به كنهن ٻئي کي شريك كيو، אن تمام وڏو كوڙ : ترجمو
  )۴۸אلنساِء (. ڳالهايو ۽ אها تمام وڏي گناهه جهڑي ڳالهه آهي

  )۱۳: لقمان(ان الشرک لظلم عظيم 
  .بيشك شرכ تمام وڏو گناه آهي: ترجمو

وري . هي تي الڳو ٿئي ٿونٻ كبر אهو بيان شرכ אصغر ۽ شرכ א
ان تعجل هللا ندا و هو ”جو فرمان   گناهه كبيره جي جوאب ۾ رسول א 

توهان א جو كو شريك بنائيندو، جڎهن ته אن ئي توهان کي ”يعني  “کخلق
אهو بيان به ٻنهي قسمن جي شرכ سان الڳو  )۱۳/۱۴۹بخاري (“ .پيدא كيو آهي

جو تفسير شرכ אصغر سان كيو “ אندאدא”   جيئن حضرت אبن عباس . آهي
  .آهي، جيئن شرכ في אالسباب وאري بيان ۾ אچي چكو آهي

جو تعلق شرכ אكبر ۽  آيتن ينص   אن مان پتو پوي ٿو ته אبن عباس 
  .شرכ אصغر، ٻنهي سان سمجهي ٿو

طرناכ هجڻ تي אها حديث به داللت كري ٿي، شرכ אصغر جي خ
جنهن ۾ אهو ذكر آهي ته قيامت جي ڏينهن شرכ אصغر كندڙ جو سڀ کان 

کان روאيت آهي ته مون رسول   پهرين پڇاڻو ٿيندو، جيئن حضرت אبوهريره 
قيامت جي ” _______________________________ :کي فرمائيندي ٻڌو ته  א 

אن . جنهن ماڻهوَء جو فيصلو ٿيندو، אهو شهيد هوندوڏينهن سڀ کان پهرين 
کي آندو ويندو، پوِء א تعالٰي کيس پنهنجين نعمتن کان وאقف كندو، تانت 

يعني دنيا ۾ حاصل كيل (. هو אنهن نعمتن کي چڱيَء طرح سڃاڻي وٺندو
ائيندو تو אنهن نعمتن جو پوِء א تعالٰي فرم.) نعمتون کيس ياد אچي وينديون

كيو؟  هو جوאب ڏيندو ته مون تنهنجي وאٽ ۾ جهاد كيو، אيستائين جو ڇا 
א تعالٰي فرمائيندو ته تون كوڙ پيو ڳالهائين، بلكه تون אن . شهيد ٿي ويس

پوِء . ته جيئن توکي بهادر چيو وڃي، אهو توکي مڃيو ويوكري وڙهئين 
אن . وحكم ڏنو ويندو ۽ هن کي منهن ڀر گسرאئيندي دوزخ ۾ ڦٹو كيو ويند
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بعد ٻيو ماڻهو אهو هوندو، جنهن علم سکيو ۽ ٻين کي سيکاريو هوندو ۽ 
يندو، א تعالٰي אن کي אن کي آندو و. هيو هوندوڑبه چڱيَء طرح پقرآن شريف 

. پنهنجيون نعمتون ياد ڏياريندو، אيستائين جو هو چڱيَء طرح سڃاڻي وٺندو
و ڇا كيو؟ هو ورאڻيندو ته مون پوِء א تعالٰي فرمائيندو ته تون אنهن نعمتن ج

א تعالٰي . علم سکيو، ماڻهن کي سيکاريو ۽ تنهنجي الِء قرآن به پڑهيو
چوندو ته تون كوڙ پيو ڳالهائين، تو علم אن الِء سکيو هو ته جيئن توکي 

ي ته جيئن توکي قاري كوٺيو وڃي، ئ، قرآن אن الِء پڑهعالم سمجهيو وڃي
م ڏنو ويندو ۽ هن کي منهن ڀر گسرאئيندي پوِء حك . سو توکي كوٺيو ويو

و يخوب نوאز ٹيون ماڻهو אهو هوندو، جنهن کي א تعاليٰ . دوزخ ۾ وڌو ويندو
کيس  تعاليٰ  א. هوندو ۽ کيس طرحين طرحين مال ۽ دولت ڏني هوندي

يعني دنيا ۾ حاصل (. پنهنجين نعمتن کان آگاهه كندو، تانت هو سڃاڻي وٺندو
پوِء א تعالٰي چوندو ته تو אنهن نعمتن .) اد אچي وينديونكيل نعمتون کيس ي

توکي ، جنهن تي نه ڇڎي وאٽ بهاك يאهڑمون جو ڇا كيو؟ هو ورאڻيندو ته 
چوندو א تعالٰي . نه كيو هجيخرچ אن تي مون وِء سند هجي، پخرچ كرڻ پ

ته تون كوڙ پيو ڳالهائين، بلكه تو אهو سڀ كجهه אن كري كيو هو ته 
پوِء حكم . سمجهيو وڃي، سو אهو توکي چيو ويو) فياض(توکي ڏאتار ن جيئ

  )١(“.ٿيندو ۽ هن کي منهن ڀر گسرאئيندي جهنم ۾ وڌو ويندو
جيكڎهن كنهن عمل سان بنيادي طور تي شرכ אصغر شامل رهيو   

انا ”ته ته אهو عمل ئي رאئيگان ۽ بيكار آهي، جيئن رسول א صه فرمايو آهي 
مان ”ي يعن )٢(“هکته و شرکمعي فيه غريي تر ک، من عمل عمال اشرکالشر اِء عنکاغين الشر

سمورن ڀائيوאرن جي مقابلي ۾ پنهنجي حصي کان وڌيك بي نياز آهيان، 

                                                 
  ۱۳/۵۰صحيح مسلم مع شرح نووي   ١
  ۱۸/۱۱۵مسلم مع شرح نووي، كتاب אلزهد    ٢
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جنهن كو אهڑو عمل كيو، جنهن ۾ مون سان گڎ كنهن غير کي به شريك 
  “ .كري ڇڎيو ته مان אن کي ۽ سندس شرכ کي ڇڎي ڏيندو آهيان

هي ته هك ماڻهوَء سوאل كيو ته يا آکان روאيت     حضرت אبوهريره  
كو ماڻهو دنياوي فائدي الِء جهاد جو אرאدو كري ته ؟ پاڻ ! رسول א صه

אن ماڻهوَء ٹي ڀيرא ) אن الِء كو אجر كونهي“ ال אجر له”فرمايو ته   سڳورن 
אن (“ ال اجر له”ساڳيو سوאل پڇيو، پاڻ سڳورن هر ڀيري ساڳي ورندي ڏني ته 

  )١()الِء كو به אجر كونهي
حديث ۾ آهي ته كو ماڻهو بيان كيل جي    حضرت אبو אمامه باهلي   

אن باري ۾ ! وٽ آيو ۽ عرض كيائين ته يا رسول א  پاڻ سڳورن 
אب ۽ ناماچاري ٻئي حاصل كرڻ توهان جو كهڑو خيال آهي جو كو ماڻهو ثو

ال شيِء ”ورאڻيو ته  الِء جهاد كري ته אن کي ڇا پلئه پوندو؟ پاڻ سڳورن 
هن ٹي ڀيرא پنهنجو سوאل ورجايو ۽ پاڻ سڳورא ) کيس كجهه به نه ورندو(“ له
   پوِء پاڻ ) کيس كجهه به نه ورندو(“ ال شيِء له”هر ڀيري אهو ئي چوندא رهيا

ان له خالصا، وابتغي به کان اهللا ال يقبل من العمل اال ما ”: فرمايو سڳورن 
 تعالٰي رڳو אهو عمل قبول كندو אهي، جيكو خالص سندس א”يعني  “هوج

  )٢(“.الِء هجي ۽ אن عمل جو مقصد رڳو کيس ئي رאضي كرڻ هجي
  
  
  
  

                                                 
، ۲/۲۹۰مسند אحمد . ۾ אن کي صحيح كوٺيو آهي ۽ אمام ذهبيَء אن سان سهمت كئي آهي ۲/۷۵حاكم   ١

تي אن کي حسن قرאر ڏنو  ۲/۴۷۸۽ אلبانيَء صحيح אبودאئود  ۵۱۶، حديث نمبر ۳/۳۱، אبودאئود ۹/۱۶۹بيهقي 
  .  آهي

تي אن کي حسن كوٺيو آهي ۽ حديث جي אنهن عالمن  ۲۰۸صفحو “ אلنهج”، ۽ َدوسريَء ۶/۲۵سنن نسائي   ٢
  .  جو ذكر كيو אٿس، جن אن حديث کي حسن كوٺيو آهي



  تعويذ     

 

- 48 -

  
  فصل ٹيون

  قرآني آيتن ۽ ماثور دعائن مان ٺهيل 
  تعويذ ۽ אنهن بابت حكم

ذن جو حكم א جي كتاب ۽ رسول א صه جي سنت ۽ تعوي  
אصحابي سڳورن جي فتوאئن جي روشنيَء ۾ بيان ٿي چكو آهي ته אنهن کي 

ته شرכ אكبر آهي پائڻ، تعويذ ۽ تعويذ پائيندڙ جي حال ۽ نوعيت مطابق يا 
אن حكم جي سلسلي ۾ كوبه قابل ذكر אختالف  .يا شرכ אصغر آهي

نبي كريم صه کان روאيت كيل (تن ۽ ماثور دعائن אلبته قرآني آي.  كونهي
مان مرتب كيل تعويذ جي باري ۾ عالمن جي هك جماعت جي رאِء אها ) دعائن

אنهن عالمن . آهي ته אهڑא تعويذ ممنوع نه آهن، بلكه אهڑא تعويذ پائڻ جائز آهن
א عليهم شامل  ة، אبو جعفر باقر، אمام مالك رحم۾ سعيد بن مسيب، عطاِء

אن کان سوאِء אمام אحمد جي هك روאيت ۽ אبن عبدאلبر، بيهقي ۽ قرطبي . آهن
جو  مهم א אبن حجر رح אمام אبن تيميه، אبن قيم ۽. و آهيجو قول به ساڳي

۽ پوِء ظاهري قول به ساڳيو ٿو معلوم ٿئي، پر كيترن ئي אصحابي سڳورن 
کان   يمنبي كر(جي عالمن جو خيال آهي ته قرآن كريم ۽ ماثور دعائن 

אنهن عالمن ۾ حضرت אبن . جو تعويذ پائڻ جائز نه آهي) روאيت كيل دعائن
شامل  رضي א عنهممسعود، אبن عباس، حذيفه، عقبه بن عامر ۽ אبن عكيم 

אن کان سوאِء אبرאهيم نخعي، אمام אحمد جي هك روאيت، אبن אلعربي، . آهن
א بن محمد بن بن حسن آل شيخ، شيخ سليمان بن عبدشيخ عبدאلرحٰمن 

رحمهم حامد אلفقي  مي ۽عبدאلوهاب، شيخ عبدאلرحٰمن بن سعدي، حافظ حك
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אنهن کان سوאِء موجوده دور جي عالمن مان شيخ אلباني ۽ شيخ . شامل آهنא 
  )١.(به אنهن ۾ شامل آهن رحمهم א  عبدאلعزيز אبن باز

جو تت وאرن تعويذن کي جائز كوٺڻ وאرن جي دليلن  ثقرآن ۽ حدي  
  :אهو آهي ته

  :א تعالٰي جو אهو فرمان آهي تهپهريون دليل  .۱
  )۸۲:االسراِء(َوُنَنزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاء َوَرْحَمةٌ 

אسان هن قرآن نازل كرڻ دورאن אهو كجهه نازل كري رهيا آهيون، : ترجمو
  .جيكو مڃڻ وאرن الِء شفا ۽ رحمت آهي

  :جو אهو قول آهي ته א تعالى عنها رضي ٻيو دليل حضرت عائشه  .۲
  )٢(“ان التميمه ما علق قبل البالِء ال بعده”
منع ٿيل تعويذ אهو آهي، جيكو مصيبت نازل ٿيڻ کان אڳ پاتو وڃي، ”يعني 

  .يبت نازل ٿيڻ کان پوِءنه كي אهو، جيكو مص
جو אهو عمل آهي ته پاڻ پنهنجن   ٹيون دليل حضرت عبدא بن عمرو  .۳

وجهي ڇڎيندא هئا ۽ אهو هن ) جو تعويذ(ارڙن جي گلي ۾ دعاِء فزغ نابالغ ٻ
  :طرح آهي ته

الشيطان ملات اهللا التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من مهزات כبسم اهللا، اعوذ ب”
  )٣(“و ان حيضرون

                                                 
مصنف אبن אبي شيبه، كتاب אلطب . تابن ۾ ڏسي سگهجن ٿيونאنهن عالمن جا قول ۽ فتوאئون هيٺين ك  ١
אن کان  ۷ ۴/۲۱۶אن کان پوِء جا صفحا، مستدرכ حاكم  ۷ ۹/۲۱۶۽ אن کان پوِء جا صفحا، سنن بيهقي  ۷/۳۷۴

، معارج ۳۸، אلقول אلسديد ص ۱/۵۸۵، سلسله אحاديث صحيحه ۱۷۴، ۱۶۸پوِء جا صفحا، تيسر אلعزيز אلحميد ص 
  ۱/۸۲۰فتاوٰي شيخ אبن باز  ۷ ۱/۳۸۲אلقبول 

  ۴/۲۱۷، مستدرכ ۹/۳۵۱بيهقي   ٢
۽ ترمذيَء אن کي حسن كوٺيو آهي،  ۳۵۲۸، ترمذي حديث نمبر ۱/۵۴۸، مستدرכ حاكم ۲/۱۸۱منسد אحمد   ٣

  ۳۸۹۳אبودאئود حديث نمبر 
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بسم א، آئون پناهه گهرאن ٿو א جي كالم تام جي، אن جي غضب ۽ ”يعني 
انهن جي شر کان ۽ شيطانن جي وسوسن کان ۽ אنهن جي عقاب کان ۽ سندس ٻ

  “.مون وٽ אچڻ کان
  .אهي آهن قرآن ۽ حديث وאرن تعويذن کي جائز كوٺڻ وאرن جا دليل

جيكي قرآن ۽ حديث جي دعائن وאرא باقي بچيا ٻين قولن جا قائل، 
جي אنهن دليلن ۾ كا حجت تعويذ پهرڻ کان منع كن ٿا، אنهن کي پهرين ڌر 

  :ي אچي، ڇو تهنظر نه ٿ
يعني אن ۾ شفا ۽ عالج جو طريقو نه ٻڌאيو (آهي  وجو بيان אڻ چٹآيت  .۱

ٻڌאيو آهي ۽   بلكه قرآن ذريعي عالج كرڻ جو طريقو رسول א ) ويو آهي
ٻيو ته رسو . אهو آهي אن جي تالوت كرڻ ۽ אن جي حكمن تي عمل كرڻ

  وאيت نه آئي آهي، کان قرآن جو ٺهيل تعويذ پهرڻ جي باري ۾ كا به ر
  . بلكه אصحابي سڳورن کان به אن سلسلي ۾ كا روאيت بيان كيل كانهي

אن ۾ جو قول به אڻ چٹو آهي،  رضي א عنها ٻيو ته حضرت عائشه  .۲
قرآن وאري تعويذ جي چٹائي كيل نه آهي، بلكه رڳو אيترو بيان كيل آهي 

ڳ پاتو وڃي، نه منع ٿيل تعويذ אهو آهي، جيكو مصيبت نازل ٿيڻ کان א”ته 
آهي، تنهنكري  سندس قول אڻ چٹو جيئن ته “ .كي مصيبت نازل ٿيڻ کان پوِء

قرآن جو  ساڻن ته رڳو אنهن روאيتن جي بنياد تيمان مناسب نه ٿو سمجهان 
 .تعويذ پائڻ جو جوאز منسوب كيو وڃي

ته אهو محمد بن ! سان منسوب عمل  باقي بچيو عبدא بن عمرو  .۳
 )١.(هجڻ جي كري صحيح نه آهي۽ سندن مدلس عنعنه אسحاق جي 

وאري روאيت تي    عبدא بن عمرو    د אلفقي شيخ محمد حام
אن אن روאيت جي سند ضعيف آهي، ٻيو ته  ”: ٹيكاٹپڻي كندي چوي ٿو ته

مفهوم تي داللت به نه ٿي كري، אن كري جو هن روאيت ۾ آهي ته عبدא بن 
                                                 

  ۲/۷۳۷۽ صحيح אبو دאئود  ۱۶۱، אلنهج אلسديد ص ۱/۵۸۵ڏسو سلسله אحاديث صحيحه   ١
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ها دعا ياد كرאئيندو هو ۽ ننڍن ٻارڙن کي عمرو رضه پنهنجن وڏن ٻارڙن کي א
هن مان ظاهر ٿئي ٿو ته “ .تختيَء تي لکي אنهن جي گلي ۾ لٹكائي ڇڎيندو هو

אها تختي ٻارڙن جي گلي ۾ دعا ياد كرڻ الِء لٹكائيندو هو، نه كي تعويذ 
. ٻيو ته تعويذ كاغذ تي لکيو ويندو آهي، نه کي تختيَء تي. طور پارאئيندو هو

  )١(“.ڏن ٻارن کي אها دعا ياد كرאئڻ به אن جو هك دليل آهيته وٹيون 
حجت  اكجي قول  يآهي ته پوِء پهرين ڌر ججيكڎهن אصل ڳالهه אها 

  . ناهيقائم كرڻ 
باقي بچي ٻي ڌر، يعني قرآن ۽ حديث جا تعويذ پائڻ کان به منع كرڻ 

  .وאرא ته אنهن جا ڏنل دليل هيٺ پيش كجن ٿا
تعويذن جي باري ۾ منع ٿيڻ جو نازل ٿيل پهريون دليل אهو آهي ته  .۱

دليل پٺيان بيان كري آيا آهيون ۽  حكم عام آهي، אن سلسلي ۾ حرمت جا
. شريعت ۾ אن عام معنٰي کان هٹي كري ٻي كا به ڳالهه بيان كيل نه آهي

 .تنهنكري אهو حكم عموم تي باقي آهي
ورא ٻيو دليل אهو آهي ته جيكڎهن אهو عمل شرعي هجي ها ته پاڻ سڳ .۲
   يعني دعا پڑهي ڦوكڻ جو حكم بيان  “رقيه”אن جو ذكر كن ها، جيئن

يه كالم نه هجڻ جي صورت ۾ אن جي אجازت ڏني אٿن، كرفرمايو אٿن ۽ ش
 :جيئن فرمايو אٿن ته

 “כن فيها شرכم، ال باس بالرقي مامل يכاعرضوا علي رقا”
هن אنهن ۾ جا جمال ٻڌאيو، جيكڎٹوڻن ڦيڻن توهان مونکي پنهنجي ” :يعني

  )٢(“.شرכ نه آهي ته پوِء كو אعترאض كونهي
אهڑي قسم جي ڳالهه نه كئي    پر تعويذن جي باري ۾ پاڻ سڳورن

  )١(.)אن مان پتو پوي ٿو ته كنهن به قسم جو تعويذ جائز نه آهي. (آهي
                                                 

  ۱۳۲تح אلمجيد ص حاشيه ف  ١
  )۱۴/۱۸۷(مسلم مع نووي، كتاب אلسالم، باب الباس بالرقي مالم يكن فيه شرכ   ٢
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ٹيون دليل אصحابي سڳورن جون אهي فتوאئون آهن، جيكي تعويذ  .۳
كيون آهن ۽ جن جي אبتڑ منسوب ٿيل ع ٿيڻ جي سلسلي ۾ אچي چجي من
صحيح نه آهن، ڇو ته אصحابي سڳورא، ) روאيت ۽ درאيت جي لحاظ کان(قول 

אنهن  کي ٻين جي ڀيٹ ۾ وڌيك ڄاڻندא هئا ۽جي طريقي    پاڻ سڳورن
ن ۾ אرشاد فرمايو ظم نخعي عام لفوאنگر ئي تابعي بزرگن به، جيئن אبرאهي

هر قسم جي تعويذ کي مكروه ) ۽ تابعي يعني אصحابي سڳورא(אهي ”: آهي ته
 ) ٢(“.سمجهندא هئا، ڀلي אهي قرآن منجهان هجن، يا غير قرآن مان

جو אشارو   אبرאهيم نخعي ”: شيخ عبدאلرحٰمن بن حسن جو بيان آهي ته
جي شاگردن، جهڑوכ علقمه، אسود، אبووאئل، حارث بن    عبدא بن مسعود 

بن خثيم ۽ سويد بن غفله وغيره ڏאنهن  سويد، عبيده سلماني، مسروق، ربيع
אنهن برزگن جا قول   وڏن تابعين مان آهن ۽ אبرאهيم نخعي אهي بزرگ . آهي

بيان كرڻ الِء אهو ئي طريقو אختيار كندو هو، جيئن حافظ عرאقيَء אن جي 
 )٣(“.وضاحت كئي آهي

                                                                                                                          
شركيه ٹوڻن ڦيڻن کان بچڻ الِء كجهه شرط لڳايا آهن، جيئن حافظ אبن حجر رضه لکيو آهي ته سمورن   ١

كجهه پڑهيو وڃي،  عالمن جو אجماع آهي ته ٹن شرطن تي ٹوڻا ڦيڻا جائز آهي، پهريون شرط אهو ته جيكي
אهو א جو كالم يا אن جا ناال ۽ صفتون هجن، ٻيو אهو ته عربي زبان ۾ هجن، ٹيون אهو ته אهو عقيدو هجي 
ته عقيدو אهو هجي ته אهي شيون بذאت خود فائدو نه ٿيون رسائي سگهن، جيستائين א تعالٰي جو حكم نه 

حضرت شاه عبدאللطيف ڀٹائي رحه جو هك شعر توحيد  سنڌيَء جي مشهور شاعر) (۱۰/۱۹۵فتح אلباري . (هجي
جي אعلٰي مثال طور هتي پيش كجي ٿو، جنهن ۾ تعويذ وغيره ته پري جي ڳالهه، خود فطري אسباب مان 

  : شاهه لطيف رحه فرمائي ٿو ته. فائدو حاصل كرڻ الِء به א جي رضا الزمي قرאر ڏنل آهي
  ،تون حبيب، تون طبيب، تون دאرون کي دردن

  کي ڏکندن،! تون ڏئيـن، تون الهئين، ڏאتر
  .تڎهن ڦكيون فرق كن، جڎهن אمر كريو אن کي

אگهن کي אگهايون به تون ٿو . حبيب به تون،  طبيب به تون، دردن جو دאرون به تون ئي آهين! يعني אي א  
هن تون אنهن کي حكم ٿو ڦكيون به مريض کي تڎهن ٿيون אفاقو كن، جڎ. ڏين ته אنهن کي شفاياب پڻ تون ٿو كرين

  )سنڌيكار - كرين 
  ۷/۳۷۴مصنف אبن אبي شيبه   ٢
  ۱۳۸فتح אلمجيد ص   ٣
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چوٿون دليل אهو آهي ته فساد جو خاتمو شرعي طور تي كرڻ وאجب  .۴
ئن شركيه تعويذ، قرآني تعويذن سان אيترو خلط ملط نه ٿي وڃن جو آهي ته جي

شيخ حكمي . شك جي كري شركيه تعويذن کان به روكڻ مشكل ٿي وڃي
 :فرمائي ٿو ته

ئي غلط אعتقاد کي روكڻ الِء کان روكڻ بيشك אنهن قرآني تعويذن ”
ي ٿو، خاص كري אڄكلهه جي دور ۾، ڇو ته אصحابين ٿي سگه אثرאئتووڌيك 

جڎهن پنهنجي صاف سٿري زماني ۾ אنهن کي مكروه سمجهيو، تابعين  ۽
فتنن سان ٿل هو، تڎهن هن جڎهن ته אيمان אنهن جي دلين ۾ جبلن وאنگر کُ 

ڻ وڌيك بهتر ۽ وאجب آهي ۽ ير ۾ אنهن تعويذن کي مكروه قرאر ڏڀريل دو
ه هجي، جڎهن ته تعويذ جو كاروبار كرڻ وאرא אهڑي אجازت جو وجهه نڇو 
محرمات تائين پهچي چكا آهن ۽ قرآني تعويذن کي אنهن محرمات جو  وٺي

אهڑيَء طرح جو אهي تعويذ ۾ هك آيت يا كا . بهانو ۽ ذريعو بنائي رکيو אٿن
هك سوره يا رڳو بسم א وغيره لکي ڇڎيندא آهن، پوِء אن جي هيٺان شيطاني 

كي אنهن آهن، جن کي رڳو אهي ماڻهو سمجهي سگهن ٿا، جي ذאئچا بنائيندא
אن جي ذريعي אهي ماڻهن ٻيو ته . جي كتابن کان ڀليَء ڀت وאقف هوندא آهن

جي دلين کي توكل علي א کان هٹائي אنهن لکيل ذאئچن سان جوڙي ڇڎيندא 
ماڻهن کي هروڀرو به پيا ڊيڄاريندא آهن، جڎهن ته آهن، بلكه אكثر تعويذن وאرא 

  . אنهن کي كا بيماري نه هوندي آهي
אهڑو ماڻهو، جيكو تعويذن جو كاروبار كندو آهي،  مثال طور

جيكڎهن אن کي خبر پئجي وڃي ته فالڻو ماڻهو سندس پرستار آهي ته هو אن 
الِء حيال بهانا كندي کيس چوندو آهي ته ڏس  هڑپ كرڻهمرאه جو مال 

تنهنجي گهر ٻار يا مال يا خود توتي مصيبت אچڻ وאري آهي، يا אهو چوندو 
سندس آڏو شيطاني وسوسن بابت كي ن جو سايو آهي ۽ آهي ته تو تي جن
هي ته کيس، ساڻس آيس אهو يقين ڏيارڻ جي كوشش كندو ڳالهيون كري ک
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אن سادڙي همرאه جي دل جڎهن . وڏي همدردي آهي ۽ هو سندس خيرخوאه آهي
هي ته هو پنهنجي پالڻهار کان منهن موڙي آويندو  ۾ ڊپ پوريَء طرح ويهي

کي ڇڎي אن جي متوجهه ٿي ويندو آهي ۽ א تعالٰي دل و جان سان ڏאنهس 
پناهه ۾ אچي ويندو آهي ۽ مٿس אعتماد ۽ ڀروسو كرڻ لڳندو آهي ۽ هن مكار 
کان پڇي ويهندو آهي ته آخر אن אيندڙ مصيبت مان ڇوٹكارو حاصل كرڻ جو 

هاڻي هن ! ڄڻ ته نفعي ۽ نقصان جو مالك אهو ئي هجيرستو كهڑو آهي؟ 
אميد پوري ٿيندي نظر אيندي هي ۽ سندس اللچي نگاهون، ڦوروَء کي سندس 

پوِء  . هن جي مال تي پونديون آهن، جيكو אهو همرאه خرچ كري سگهندو آهي
آهي ته جيكڎهن تون مونکي هيترو هيترو مال ڏين ته مان تنهنجي  هو چوندو 

هي خاصيتون ٻڌאئيندو א نپوِء هو، אن تعويذ جو. الِء هيڎو سارو تعويذ لکي ڏيان
۽ אنهن مرضن جي نشاندهي كندو آهي، جن الِء אهو تعويذ فائديمند هوندو 

  . آهي
تقاد هوندي به شرכ אصغر ڇا توهان אنهن حركتن کي אهڑي אع  

א جي تعظيم آهي، غير א تي ڀروسو كرڻ  كوٺيندو؟ نه، بلكه אها غير
ٺڻ آهي ۽ آهي ۽ غير א جي پناهه وٺڻ آهي، بيوقوفن ۽ ناאهلن جو سهارو و

ان ڇا شيطان אهڑي قسم جي حيلن تي شيط. دين کان خارج ٿيڻ جو كارڻ آهي
  قابو پائي سگهي تو؟ جهڑن אنسانن جي مدد کان سوאِء

   )۴۲:االنبياِء(قُلْ َمن َيكْلَُؤكُم بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ ِمَن الرَّْحَمنِ َبلْ ُهْم َعن ِذكْرِ َربِّهِم مُّْعرُِضونَ   
كير آهي، جيكو رאت يا ڏينهن ۾ توهان ! אنهن کي چئه   حمدمאي : ترجمو

کي رحٰمن کان بچائي سگهي؟ ڳالهه אها آهي ته אهي پنهنجي پالڻهار کان منهن 
  . موڙي رهيا آهن

پوِء هو אن ۾ پنهنجن شيطاني ذאئچن سان گڎ كجهه قرآني آيتون به   
ننڍي . و هلندو آهيلکي ٿو ۽ پائڻ وאري ناپاكائيَء جي حالت ۾ به אهي پايو پي

هو كنهن به  .هوندي به قرآن ساڻس گڎ هوندو آهيوڏي هر قسم جي نجاست 



  تعويذ     

 

- 55 -

! ُسنهن א جو. شيِء کان אن کي محفوظ رکڻ جي كوشش نه كندو آهي
אسالم جي كنهن دشمن، א جي كتاب جي אهڑي بيحرمتي نه كئي هوندي، 

  .جهڑيَء طرح אسالم جا دعويدאر ملحد كري رهيا آهن
قرآن نازل ٿيو تالوت كرڻ ۽ אن تي عمل كرڻ الِء، אن  ! جو ُسنهنא  

۾ ڏنل حكم بجا آڻڻ الء ۽ منع ٿيل ڳالهين کان پاسو كرڻ الِء، אن ۾ ڏنل 
ڳالهين جي تصديق كرڻ ۽ אن ۾ ڄاڻايل حدن ۾ رکڻ الِء، אن ۾ ڏنل مثالن مان 

آڻڻ  אن تي אيمانعبرت وٺڻ ۽ אن جي قصن مان نصيحت حاصل كرڻ الِء ۽ 
الِء، ڇو ته سڄو قرآن אسانجي پالڻهار پارאن نازل ٿيل آهي، پر אنهن تعويذ 
وאرن אنهن سمورن مقصدن کي بي معني كري ڇڎيو ۽ قرآن شريف کي پٺ 

ي کائڻ ۽ تي رکي ڇڎيو، رڳو قرآن جي شكل کي سنڀالي رکيو ته جيئن אن ک
صيب ٿيندو، كمائڻ جو ذريعو بنائين، אهڑن وسيلن جيان، جن سان حرאم ته ن

  . حالل كونه ٿي سگهندو
جيكڎهن كو بادشاهه يا אمير پنهنجي ماتحت کي אهو پيغام موكلي   

ته هيئن كر، هيئن نه كر، پنهنجن ماتحتن کي فالڻي كم جو حكم ڏي ۽ 
نه كي پڑهي، نه ئي אن אهو پيغام ملڻ بعد אن کي  هو. فالڻي كم کان روכ

پنهنجن ماتحتن تائين אها نياپا ۾ ڏنل حكمن تي غور و فكر كري ۽ نه ئي 
جو کيس حكم ڏنو ويو آهي، بلكه אهو نياپو ملندي ئي پنهنجي  پهچائي، جن

۽ אن ۾ موجود حكمن کي ڳچيَء ۾ ڳاني كري وجهي يا ٻانهن ۾ ٻڌي ڇڎي 
אن ليکي به نه ته ڇا بادشاهه يا حاكم کيس אن حركت جي سزא كونه ڏيندو؟ 

سزא אيتري  جيادشاهه جي حكم نه مڃڻ کان پڇا ڳاڇا نه كندو؟ جڎهن هك ب
ٿي سگهي ٿي ته پوِء آسمانن ۽ زمين جي אن جبار ۽ قهار جي نازل كيل 
عظيم پيغام  سان ناروא سلوכ كرڻ جو كهڑو نتيجو نكري سگهي ٿو، 
جنهن جو مثال آسمانن ۽ زمين ۾ سڀ کان אعلٰي آهي، جنهن الِء دنيا ۽ آخرت 

. ڏאنهن سمورא معامال موٹايا ويندאجنهن جون سموريون تعريفون آهن ۽ 
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אهو ئي אسان . تنهنكري رڳو אن جي عبادت كريو ۽ אن تي ئي ڀروسو كريو
אن تي ئي אسان . الِء كافي آهي، אن کان سوאِء كير به عبادت جي الئق نه آهي

  ) ١(“.ڀروسو كيو ۽ אهو ئي عرش جو مالك آهي
رآن شريف جي پنجون دليل אهو آهي ته قرآن شريف جو تعويذ ٻڌڻ، ق .۵

مثال طور بيت אلخال وغيره ۾ אهڑو تعويذ پائي . بيحرمتيَء جو كارڻ آهي
  .وڃڻ قرآن جي توهين آهي

אنهن ماڻهن جو قرآن کي کڻي گهمڻ، جيكي ڇهون دليل אهو آهي ته  .۶
قرآن جي معنٰي به نه ٿا سمجهن، نه ئي אن جي عزت ٿا كن، אهي ماڻهو א 

جنهن (جي دאئري ۾ אچن ٿا “ ااحلمار حيمل اسفارمثل ک”تعالٰي جي אن عام فرمان 
אنهن جو مثال אنهن گڎهن جهڑو آهي، جيكي شريعت جا  جو مطلب אهو آهي ته

كتاب کڻيو ڍوئيندא وتن ٿا، پر אن کي نه كو سمجهن ٿا، نه ئي אن تي عمل 
ڇو ته אهي نه ٿا ڄاڻن ته אن قرآني تعويذ ۾ ڇا آهي، نه ئي אن جي عزت .) كن ٿا
كڎهن אنهن قرآني تعويذن تي  אهڑيَء طرح كڎهن. ر كرڻ ڄاڻن ٿا۽ توقي
به پئجي ويندي آهي، خاص كري אن مهل، جڎهن پائيندڙ چريو يا ننڍو  تنجاس

 .ٻارڙو هجي
وغيره جي ) ٢(ذאت وتعويذ پائڻ وאري فتوٰي يقيني طور تي سوره مع .۷

جيئن جيكو ماڻهو  ذريعي گهرجندڙ دعا جي سنت ختم كرאئي سگهي ٿي، 

                                                 
   ۱/۳۸۲معارج אلقبول   ١
אهي ٹئي سورتون پناه . آهن) قل اعوذ برب الناس( ۽) قل اعوذ برب الفلق(، )قل هو اهللا(سوره معوذאت مان مرאد سوره   ٢

ي ڳلي ۾ وجهڻ سان نه بلكه אنهن کي پڑهڻ سان هر طرح جي گهرڻ الِء بيحد مفيد آهن، پر אنهن کي لک
کان روאيت آهي ته  جيئن نسائي شريف ۾ حضرت عبدא بن مسعود . تكليف ۽ مصيبت ۾ رאحت ملندي آهي

אسان نماز الِء پاڻ . ۾ گهيرجي وياسين ۽ هلكو مينهن به وسي رهيو هو گهگهه אوندههكنهن هك ڀيرو אسان 
نماز کان پوِء فرمايائون چئه . آيا ۽ نماز پڑهايائون پاڻ سڳورא . ري رهيا هئاسينجو אنتظار ك سڳورن 

قل اعوذ برب ( ۽) قل اعوذ برب الفلق(، )قل هو اهللا(فرمايو ته  ؟ پاڻ سڳورن )پڑهان(، مون چيو ته چا چوאن )پڑهه(
  ) كتاب אالستعاذه ۸/۲۵۰نسائي . (صبح ۽ شام ٹي ٹي ڀيرא پڑهه، توکي هر شيِء کان بچائينديون )الناس
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گمان كري سگهي ٿو ته هاڻي جڎهن سڄو قرآن سڄو قرآن لٹكائيندو، אهو 
) ١(منهنجي ڳچيَء ۾ لٹكيو پيو آهي ته پوِء سوره معوذאت ۽ آيت אلكرسي 

 . وغيره پڑهڻ جي كهڑي ضرورت آهي
                                                                                                                          

سان گڎ جحفه ۽ אبوאِء جي وچ ۾ هلي رهيو  جو بيان آهي ته رسول א   حضرت عقبه بن عامر 
 ۽) قل اعوذ برب الفلق( تڎهن پاڻ سڳورא . طوفان لڳڻ لڳو ۽ رאت به ڏאڍي אوندאهي هئيهوس جو אوچتو تيز 

אي ٻئي سورتون پڑهندو كر، אنهن وאنگر پناهه كنهن به  !پڑهڻ لڳا ۽ فرمايائون ته אي عقبه )قل اعوذ برب الناس(
  ) ۲/۱۵۳אبودאئود . (كانه گهري آهي

 کان روאيت بيان كيل آهي ته پاڻ سڳورن رضي א تعالى عنها بخاري شريف ۾ حضرت عائشه 
اعوذ برب  قل(، )قل هو اهللا(روزאنو رאت جو جڎهن هنڌ تي ويهندא هئا ته  جو معمول هوندو هو ته پاڻ سڳورא 

پڑهي پنهنجن ٻنهي هٿن تي شوكاريندא هئا، پوِء پنهنجي جسم تي جيستائين هٿ  )قل اعوذ برب الناس( ۽) الفلق
  ) ۲۱۹۲، مسلم حديث نمبر ۱۱/۱۰۷بخاري . (אهڑيَء طرح ٹي ڀيرא كندא هئا. پهچندو هئن، ڦيرندא هئا

هر نماز کان پوِء معوذאت وאريون ”فرمايو ته  جو بيان آهي ته رسول א   حضرت عقبه بن عامر 
  )۱۵۲۳حديث نمبر  ۲/۱۲۱، אبو دאئود ۸/۲۱۵، ترمذي ۳/۶۸۹نسائي (“ .سورتون پڑهندא كريو

אن کان سوאِء به كيترين ئي حديثن ۾ سوره معوذאت دعا طور پڑهڻ جي فائدي بابت كيترن ئي 
  .حديثن جي كتابن ۾ لکيل آهي

  . אها هن طرح آهي. کي آيت אلكرسي چيو ويندو آهي ۲۵۵سوره بقره جي آيت : آيت אلكرسي  ١
اللُّه الَ ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم الَ تَْأخُذُُه ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي 

ِديهِْم َوَما خَلْفَُهْم َوالَ ُيِحيطُوَن اَألْرضِ َمن ذَا الَِّذي َيشْفَُع ِعنَْدُه ِإالَّ بِِإذِْنِه َيْعلَُم َما َبْيَن َأْي
بِشَْيٍء مِّْن ِعلِْمِه ِإالَّ بَِما شَاء َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماَواِت َواَألْرَض َوالَ َيُؤوُدُه ِحفْظُُهَما َوُهَو 

 الَْعِليُّ الَْعِظيُم
ترجمو 

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________  

  
نسائي شريف ۾ آهي ته . سڄي قرآن شريف ۾ سڀ کان عظيم אلشان آيت אها ئي آيت אلكرسي آهي

جيكو ماڻهو هر فرض نماز بعد آيت אلكرسي پڑهندو آهي، אن کي جنت ۾ وڃڻ کان رڳو موت ئي روكي 
  )سنڌيكار. ني موت بعد جنت ئي سندس نصيب آهييع. (سگهي ٿو

جو بيان آهي ته پاڻ   جيئن حضرت אبوهريره . شيطان جي شر کان بچڻ الِء אها آيت אكسير آهي
۽ هر رאت  يوصدقي جي مال جي حفاظت تي مامور هو جو هك چور چوري كرڻ الِء الڳيتو ٹي رאتيون آ

وٽ وٺي  وڃڻ  ٹين رאت کيس אبو هريره رضه، پاڻ سڳورن  )۽ پوِء ڏٹو ڏئي ڀڄي به ويندو هو. (پكڑيو ويو
جي ڌمكي ڏني ته هن چيو ته مونکي ڇڎ ته مان توکي هك אهڑي ڳالهه ٻڌאئيندس، جنهن مان א توکي فائدو 
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اجائز هجڻ وאرא قرآن وאرو تعويذ لٹكائڻ وאري فتوٰي جائز هجڻ ۽ ن .۸
ان بچڻ الِء אهڑي فتوٰي  کان پاسو کي ٿي، אن لحاظ کان فساد کٻئي پهلو ر

 )وא تعالٰي אعلم. (كرڻ ئي بهتر آهي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                          
پوِء هن سڄي آيت אلكرسي پڑهي ٻڌאئي ۽ چيو ته אها آيت سمهڻ وقت پڑهي ڇڎيندو كر ته تنهنجي . ڏيندو

صبح . فظ א تعالٰي پارאن مقرر ٿي ويندو ۽ صبح تائين شيطان تنهنجي ويجهو به نه אيندوسنڀال الِء هك محا
فرمايو ته هن  آڏو אچي ٻڌאيو ته پاڻ سڳورن  سڄو وهيو وאپريو پاڻ سڳورن   ٿيندي ئي حضرت אبوهريره 

  )، وكالت وאري باب ۾۳۹۸- ۴/۳۹۶بخاري . (אهو شيطان آهي. سچ چيو هو، پر هو وڏو كوڙو
پناهه گهرڻ الِء אن کان سوאِء به كافي ٻيون آيتون ۽ سورتون پڑهڻ جو حكم حديثن ۾ موجود آهي، 

جيئن אمام . جن ۾ سوره فاتحه هر مصيبت کان ڇوٹكاري ۽ ڀالئي ۽ كاميابيَء جو سرچشمو آهي
 فرمايو ۾ ۽ سعيد بن منصور پنهنجي سنن ۾ ذكر كيو آهي ته پاڻ سڳورن “ شعب אاليمان”بيهقيَء 

  )۱/۱۶فتح אلقدير للشوكاني (“ .سوره فاتحه هر بيماريَء جو عالج آهي“ يعني  “الفاحته سفاِء من کل سقم”ته 
جو مشهور وאقعو بيان كيل آهي ته هك ڳوٺ   صحيح بخاري وغيره ۾ حضرت אبو سعيد خدري 

 ڻ سڳورن پا. پاڻ سوره فاتحه پڑهي مٿس شوكاري ته אهو چاכ ٿي ويو. جي چڱي مڑس کي نانگ کاڌو
، طب جي باب ۱۰/۱۷۸بخاري . (سندس אن عمل کي صحيح قرאر ڏنو ۽ אن مان ملندڙ אجرت مان پاڻ به کاڌאئون

  )، سالم جي باب ۾۲۲۰۱۾، مسلم حديث نمبر 
جيكڎهن تعويذ لٹكائڻ کي جائز . جو אهو مسنون طريقو آهي) يعني א جي پناهه وٺڻ(تعوذ 

ل ختم ٿي ويندو ۽ مسلمان قرآن کان بلكل بي تعلق ۽ بي نياز ٿي كري ڇڎجي ته אهو مسنون طريقو بلك
  )م م. (ويندא
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  :فصل چوٿون

  ماضي ۽ حال ۾ تعويذ جو روאج
تعويذ ٻڌڻ אصل ۾ جاهليت جي دور جو طريقو آهي، جنهن ۾ جهالت   

شيطانن، ماڻهن کي پنهنجو غالم بنائي سندن جهالت ۽ . جو غلبو هو
  :جيئن א تعالٰي فرمائي ٿو ته. ڎيو هوبيوقوفيَء کي ويتر وڌאئي ڇ

  )۶:اجلن(َوأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ مَِّن الْإِنسِ َيُعوذُونَ بِرَِجالٍ مَِّن الْجِنِّ فََزاُدوُهْم َرَهقًا   
۽ אهو ته אنسانن مان كي ماڻهو، كن جنن کان پناهه گهرندא هئا، אهڑيَء : ترجمو

   .طرح אنهن، جنن جو غرور ويتر وڌאئي ڇڎيو
عرب جاهليت وאري دور ۾ جڎهن كنهن ميدאن ۾ پهچندא هئا يا كنهن   

جنگلي شينهن ۽ אتي جنن ڀوتن، ۽ ڳتيل يا ڊپ ڊאَء وאري جڳهه تي رسندא هئا 
شيطانن جي شرאرت کان ڊڄندא هئا ته אنهن مان كو ڄڻو אٿي بيهي وڏي 

  “.رونאسان سڀ هن وאديَء جي سردאر جن کان پناه ٿا گه” :وאكي پكاريندو هو
אهڑيَء طرح كوبه جن کين نقصان نه پهچائيندو هو ۽ کين אن جو   

אجورو به ملندو هو ۽ אن بنياد تي جاهل ماڻهو جنن جي نالي تي قرباني كري 
. אنهن سان ويجهڑאئپ حاصل كندא هئا ته جيئن אهي کين אهنج نه رسائين

جنن جي شر  אهڑيَء طرح جڎهن كو گهر ٺهرאئيندو هو يا کوهه کوٹائيندو هو ته
  )١.(کان بچڻ الِء كو جانور ذبح كندو هو

رڳو אهو نه بلكه سندن אهو به خيال هو ته كن پٿرن، وڻن، حيوאنن ۽   
كن ڌאتن ۾ به كي אهڑא אثر هوندא آهن، جيكي کانئن جنن جو خطرو يا 

אهڑيَء طرح אنهن، אهڑين شين جا . אنسانن جي بري نظر جو אثر هٹائي سگهن ٿا
אهو سڀ كجهه رڳو . אنهن بابت אعتقاد دلين ۾ ويهاري ڇڎيوتعويذ ٻڌא ۽ 

אن كري ئي . پنهنجي پالڻهار کان سندن אڻڄاڻائي ۽ عدم אعتماد جي كري هو
                                                 

  ۷۴۶صفحو “ אلمفصل في تاريخ אلعرب قبل אالسالم”ڏسو   ١
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سندن تاريخن ۾ وٹن تعويذن جي گهڻي אستعمال جو ذكر ملي ٿو، جن مان 
  :كي نمونا هن ريت آهن

ڇڎبي كا شيِء ٻار جي گلي ۾ بري نظر جي ڊپ کان لٹكائي : نفره .۱
هئي، جنهن سان جن ۽ אنسان ٻئي نفرت كندא هئا، אهڑيَء طرح  אن ٻار کي 

كڎهن كڎهن אهو كم نجس ۽ ناپاכ شين مان به ورتو . نظر نه لڳندي هئي
مثال طور حيض جا گندא ٹكر يا هڎيون وغيره لٹكايون وينديون . ويندو هو

ناال لکي  اوغيره ج) ١(جانورن جهڑوכ قنفذ  אڻ وڻندڙ يا وري كڎهن. هيون
 )٢.(لٹكايا ويندא هئا

 لومڑي يا ٻليَء جي ڏندن جو تعويذ .۲
تعويذ، جنهن کي مايون پنهنجي چيلهه تي ٻڌنديون ريٺن جو : عقره .۳

 . هيون ته جيئن אهي ُسنڍ بڻجي وڃن ۽ ٻار نه پيدא ٿين
جو تعويذ، جيكو رٺل مڑس کي پرچائڻ ۽ אن جي كاوڙ ريٺن : ينجلب .۴

 .حبت ٻيهر موٹائڻ جو كم كري ڏيکاريندא هئاختم ٿيڻ بعد سندس قرب ۽ م
ريٺن ۽ هي سڀ تعويذ : توله، قرزحله، درودبيس، كحله، كرאر ۽ همره .۵

אهي تعويذ . مان ٺهندא هئا، جيكي پريم منتر جي حيثيت رکندא هئاموتين 
אنهن جي خيال . مڑس جي محبت حاصل كرڻ الِء پاتا ويندא هئا

 يا ”: هك خاص منتر آهي ۽ אهو هيُء آهي ورא تعويذنالي “ همره”۽ “ كرאر”۾، 
 )٣(“ريه، يا مهره امهريه، ان اقبل فسريه، وان ادبر فضريه من فرجه ايل فيهک رار ک

                                                 
سنڌيَء ۾ אن . (قنفذ كوئي جهڑو ۽ سهي جيترو هك جانور آهي، جنهن جي سڄي بت تي كنڈא هوندא آهن  ١

رو محسوس كندو آهي ته وٹجي سٹجي كنڈن جو ڇڳو جڎهن אهو كو خط) سنڌيكار-کي سيهڑ چوندא آهن
  .  بڻجي ويندو آهي

אهي ته پنهنجن ٻارن . ننڍي کنڈ ۾ مسلمانن جو هك طبقو אنهن جاهلن کان به هك قدم אڳتي وڌي ويو آهي  ٢
جا ناال كتن ٻلين وغيره جهڑن كنن جانورن جي نالن تي رکندא آهن ته جيئن אهي هر طرح جي مصيبتن ۽ 

  )م م. (ي نظر کان بچيل رهنآفتن ۽ بر
  ۷۵۱، ۷۵۰ص “ אلمفصل في تاريخ אلعرب قبل אالسالم”:אنهن تعويذن جي باري ۾ ڏسو  ٣
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אي موٹائڻ وאرא ريٺا تون هن کي موٹائي، אي رئاڙڻ وאرא موتي تون ” :يعني
جيكڎهن هو موٹي ٿو ته کيس خوش رک ۽ جيكڎهن هو . کيس رئاڙي ڇڎ

ي ته سندس شرمگاه کان وٺي سندس وאت تائين کيس پري ٿو رهجي وڃ
 )١(“.تكليف ۾ مبتال كر

منهنجي خيال ۾ אهو منتر پروردگار جي ربوبيت ۽ אلوهيت، ٻنهي ۾ 
ربوبيت ۾ אن لحاظ کان جو هن منتر ۾ نفعي ۽ نقصان جو אعتقاد . شرכ آهي

ڏאنهن كيل آهي، جيئن هن منتر ۾ آهي ريٺن ۽ موتين ۽ אن جي نسبت אنهن 
جيكڎهن محبوب يا پريمي وאپس אچي وڃي ته אن کي خوش رک ۽ ”ته 

  “.جيكڎهن منهن موڙي وڃي ته אن کي تكليف ۾ مبتال كري ڇڎ
رכ אن كري آهي جو دعا ۽ אستغاثه سان گڎ אنهن شوري אلوهيت ۾ 

אي موٹائڻ وאرא ريٺا، ”جيئن هن منتر ۾ آهي ته ڌيان ڏنو ويو آهي، ريٺن ڏאنهن 
אهڑيَء بيكسي ۽ “ .۽ אي رئاڙڻ وאرא موتي، تون کيس رئاڙ تون هن کي موٹاِء

  .بيوسيَء کان א جي پناه
موتين جو אهڑو تعويذ جيكو بادشاهه جي درٻار ۾ حاضريَء : خصمه .۶

يدאن ۾ پاتا ويندא هئا، جيكي منڈيَء جي هيٺان، يا قميص مهل يا جنگ جي م
  . ۾ يا تلوאر جي پٹي ۾ ٻڌي ڇڎبا هئا جي ٻــِيڑن

                                                 
אنهن جي . بلكه אكثر تعويذ אن ئي مقصد الِء ٺاهيا ويندא آهن. پريم منتر جي אها وبا אڄ به چوٽ چڑهيل آهي  ١

حال אهو ئي ٻڌو ويو آهي ته پريم منتر جو تعويذ منتر جي ته كل نه آهي ته ڇا ٿيندو آهي، ڇا به هجي، بهر
كرڻ بعد پريمي אيترو بيقرאر ٿي ويندو آهي جو دنيا جي كنهن به كنڈ ۾ هجي، ڊڙندو موٹي אيندو آهي ۽ 

غير مسلم ته پنهنجي جاِء تي، عام مسلمان به אن وبا ۾ مبتال آهن ۽ . پنهنجي پريميَء سان אچي ملندو آهي
حاالنكه مسلمانن جي شريعت چٹن لفظن . گيَء אن ئي پريم منتر تي قائم رهندي آهيعام طور تي گهريلو زند

אلتوله : (جو فرمان آهي ته  جيئن پاڻ سڳورن . ۾ אن حركت کي ننديو آهي  אن کي شرכ قرאر ڏنو آهي
אزدوאجي زندگيَء جي אن پاכ، صاف ۽ خالص توحيدي رشتي کي “ پريم منتر كرڻ شرכ آهي”يعني ) شرכ

جي گندگيَء سان آلوده كيو ٿو وڃي ۽ جنهن خالق، زאل مڑس کي پيدא كري אنهن ۾ فطري محبت ۽ شرכ 
شفقت جو مادو رکيو آهي، אن سان تعلق ٹوڙي سيندور، ٹكي، جادو، منتر، نقشن ۽ ذאئچن تي ڀروسو كيو 

  ) م م (אهو سڀ كجهه جهالت ناهي ته ٻيو ڇا آهي؟. ٿو وڃي
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پائڻ ) ماڻهن جي دلين ۾(موتين مان ٺهيل אهي تعويذ، جيكي  :عطفه .۷
 .وאري الِء شفقت ۽ محبت پيدא كندא هئا

صاف ۽ شفاف دאڻن کي وאريَء جي هيٺان پوريو ويندو هو، : سلوאن .۸
پوِء אنهن کي كڍي پاڻيَء ۾ ڌوئي ماڻهوَء کي . تانت אهي كارא ٿي ويندא هئا

سر ٿيندو هو، אهو به تعويذ وאنگر ئي پياريندא هئا ته אن کي تسلي ۽ سكون مي
 .هوندو آهي

אڇن دאڻن جو تعويذ جيكو بري نظر کان بچائڻ الِء گهوڙن جي : قبله .۹
 . گلي ۾ پاتو ويندو هو

אصل ۾ كوڏي، (سمنڈ مان لڀجندڙ هك قسم جي پٿر : ودعه .۱۰
جو تعويذ جيكو אکين جو سور ختم كرڻ الِء אستعمال ٿيندو ) گهونگهو

 )١.(هو
אنهن جي . ڇونَء جي کاڌل کي سونو زيور پارאيو ويندو هونانگ يا و .۱۱

אن جي אبتڑ سندن . אعتقاد مطابق אن سان ئي ڏنگيل کي شفا ملي ويندي هئي
عقيدو אهو هو ته אن ڏنگيل کي جيكڎهن كنهن ڌאتوَء جو زيور پارאيو ويندو 

 .ته אهو مري ويندو
پارאئي سهي جي گوڏي جي هڎي بري نظر ۽ جادوَء کان بچائڻ الِء  .۱۲

 )٢.(ويندي هئي
ڳاڙهي ۽ كاري رنگ جو وٹيل ڌאڳو، جيكو مايون بري نظر : تحويله .۱۳

אن ۾ موتي ۽ چانديَء جو . هنجي چيلهه ۾ ٻڌي ڇڎينديون هيونکان بچڻ الِء پن
 .ٺهيل چنڈ لڳل هوندא هئا

                                                 
جانورن کي، خاص طور تي ٻكرين کي كوڏين جي مالها پهرאئيندא آهن ته  אڄكلهه به كي ماڻهو پنهنجن  ١

  )م م.(جيئن ٿڌكار جي كري ٿيندڙ بيماري ۽ سوڄ وغيره ختم ٿي وڃي
  ۷۴۶ص “ אلمفصل في تاريخ אلعرب قبل אالسالم”ڏسو   ٢
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אهي آهن אهل جاهليت جون كي خرאفاتون ۽ تعويذ جي باري ۾ אنهن 
جيتوڻيك . به موجود آهن) مسلمانن ۾(אڃا تائين אنهن مان كي ته . جا عقيدא

تعويذن جا قسم ۽ شكليون مٹجي ويون آهن، پر عقيدو אهو ئي آهي، جيكو 
جيئن بري نظر کان بچڻ الِء گهوڙن جي ڳچين ) ١.(אهل جاهليت جو هوندو هو

۾ تندون ٻڌڻ ۽ אڄكلهه كارن ۽ گاڏين ۾ جوتو لٹكائڻ ۾ كهڑو فرق آهي؟ 
يعني . (كوبه فرق نه آهي ۽ حكم به ٻنهي الِء ساڳيو آهيبيشك אنهن ٻنهي ۾ 

شرכ אكبر يا شرכ אصغر، جيكو وڏي کان وڏي گناهه کان به وڏو هوندو 
   .)آهي

جي تعليق “ من تعلق تميمه فقد אشرכ(، حديث   شيخ ناصرאلدين אلباني
אها گمرאهي ڳوٺاڻن، אڄ به ”: يح كرڻ بعد لکي ٿو تهحصه جي ت۾ אن ڳاله

جا ريٺا به ارين، بلكه كن مهذب ماڻهن ۾ به رאئج آهي ۽ ساڳيَء طرح هارين ن
آهن، جيكي كي ڊرאئيور پنهنجين گاڏين جي سامهون لڳائي ڇڎيندא آهن، يا 

אن کان سوאِء كي ماڻهو . پٺيان ڏسڻ وאري آرسيَء تي لڳائي ڇڎيندא آهن
و سڀ אه. لڳائي ڇڎيندא آهن) در تي(گهوڙن جي نعل گهر يا دكان جي אڳيان 

كجهه אن خيال کان كيو ويندو آهي ته אهي شيون بري نظر کان بچائين ٿيون 
۽ אن کان سوאِء ٻيون به كيتريون حركتون كيون وينديون آهن، جيكي 
توحيد جي خالف ۽ אن جي אبتڑ شرכ ۽ كفر وאرن عملن منجهان آهن ۽ אهو 

                                                 
پنهنجن  جيئن كي ماڻهو. بلكه جهالت ۽ بدאعتقاديَء ۾ אنهن کان به كجهه قدم אڳتي نكري چكا آهن  ١

) אڙدوَء ۾(پٹن کي كنن ۾ سورאخ كڍאئيندא آهن ته جيئن אهي جيئرא رهي سگهن ۽ אنهن جو نالو به ڇيڎي 
אهڑيَء طرح كي ماڻهو پنهنجي ٻار کي ڄمندي ئي ساهميَء ۾ رکي كنهن אناج جي برאبر . پئجي ويندو آهي

تولن، يا جوکو چيو ) אڙدوَء ۾(کي אهڑي ٻار . توري ڇڎيندא آهن ته جيئن אهو ننڍي هوندي ئي نه مري وڃي
كي ماڻهو . אها سڌي سنئين جهالت ۽ بدאعتقادي آهي) سنڌيكار -سنڌيَء ۾ אهي ناال مروج نه آهن. (ويندو آهي

ته پنهنجي ٻار کي ساڳئي مقصد الِء ٹكي پئسي ۾ كنهن وٽ وكڻي ڇڎيندא آهن ۽ پوِء ٻئي جو ٻار سمجهي 
سنڌيَء ۾ هك نالو وكيو ) (م م. (الو بيچن يا بيچو پئجي ويندو آهيאهڑي ٻار جو ن. אنهن کي پاليندא آهن

 - مفهوم جي لحاظ کان אن جو مطلب ٿيندو א کي אرپيل . آهي، پر אن جي نسبت א تعالٰي ڏאنهن هوندא آهي
  )سنڌيكار
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موكليا  حاالنكه אنهن کي ئي ختم كرڻ الِء رسول )١.(جهالت جو نتيجو آهي
تنهنكري مسلمانن کي אن جهالت ۽ دين کان . ويا ۽ كتاب نازل كيا ويا

  .سان ئي كري سگهجي ٿوא تعالٰي شكوو دوريَء جو 
لو رڳو شريعت جي مخالفت جي حد تائين مكن ماڻهن وٽ אهو معا
تعويذن جي ذريعي א تعالٰي جو قرب حاصل  نمحدود كونهي، بلكه אهي אنه

طبع “ يوم احد”جو مولف “ دالئل اخلريات”جيئن شيخ جزولي . كرڻ لڳندא آهن
  :تي بيان ٿو كري ته ۱۱۱بوالق جي ستين حزب جي صفحي 

اللهم صل علي حممد و علي آل حممد ما سجعت احلمائم، ومحت احلوائم، وسرحت ”
  ) ٢(“البهائم، ونفعت التمائم

زل محمد ۽ آل محمد تي אن وقت تائين رحمتون نا! אي א”: يعني
تائين كبوتر ڳالهائيندא رهن، جهركيون אڏאمنديون رهن، جانور سكر، جي

  “.چرندא رهن ۽ تعويذ فائدو ڏيندא رهن
كي شركيه تعويذ جيكي אڄ به كن ملكن ۾ אستعمال كيا پيا 

אنهن ۾ وڇونَء جي تصوير . ر كيا ويندא آهناوڃن، אهي مشينن جي ذريعي تي
אن ) ٣.(، برج عقرب ۾ هوندو آهيאن مهل نقش كئي ويندي آهي، جڎهن چنڈ

تعويذ جي باري ۾ אهو خيال كيو ويندو آهي ته جيكو ماڻهو אن کي پنهنجي 

                                                 
ت جو אهو به ساڳي جهال. كي ٹيكسي ڊرאئيور پنهنجين ٹيكسين جي پٺيان كارو كپڑو ٻڌي ڇڎيندא آهن  ١

ٻين ڀاڄين جي فصلن کي بري نظر کان بچائڻ الِء کيري، ككڑي ۽ אن کان عالوه هندستان ۾ . نتيجو آهي
אنهن ٻنين ۾ مٹيَء جي אستعمال ٿيل هنڈي אبتي كري رکي ڇڎيندא آهن ته جيئن سندن فصل کي كنهن جي 

  ) م م.(אن شركيه جهالت ۾ عام مسلمان ملوث آهن. نظر نه لڳي
  ۴۹۲حديث نمبر  ۱/۲۶۶ث صحيحه سلسله אحادي  ٢
. ماهر فلكيات، آسمان کي ڇهن ڀاڱن ۾ ورهائين ٿا ۽ אنهن هر ڀاڱي جو אلڳ אلڳ نالو رکي ڇڎيو آهي  ٣

چنڈ پنهنجي سالياڻي گردش دورאن אنهن برجن . مثال طور برج ميزאن، برج حوت، برج ثور، برج عقرب وغيره
  )  م م. (۾ ڦيرندو رهندو آهي
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هٿ سان ڇهي وٺندو، אن کي وڇونَء جي ڏنگڻ وאري تكليف ۾ فائدو 
  ) ١.(رسندو

۾ אنهن شركيه “ السنن واملبتدعات”عالمه شقيريَء پنهنجي قيمتي كتاب 
. عمال אڄكلهه عام آهنتآهي، جن جو אس تعويذن جي مجموعي جو ذكر كيو

אنهن مان هك تعويذ ۾ אکيون אٿلڻ جي مريضن الِء هيئن لکيو ويندو آهي 
قل هو اهللا احد، ان يف العني رمد، امحرار يف البياض، حسيب اهللا الصمد، يا اٰلهي باعترايف يف ”: ته 

  “فوا احدکوال  ،کيفين شر الرمد، ليس هللا شرکعن ولد، عاف عين يا اٰلهي، اکاعتزال 
چئه ته אهو א هك אهي، بيشك منهنجي אک אٿلي آهي، אڇاڻ ”: يعني

۾ ڳاڙهاڻ אچي وئي آهي، منهنجو א بي نياز كافي آهي، אي א مونکي 
مونکي عافيت ڏي، ! אي א. אعترאف آهي ته توکي אوالد جي حاجت نه آهي

 جو كو به شريك نه א. אکيون אٿلڻ جي تكليف کان مونکي ڇوٹكارو ڏي
  “.آهي، نه ئي شريك آهي نه ئي كو سندس همسر آهي

هن تعويذ ۾ قرآن سان شاعري مالئي وئي آهي، جنهن کان א جي   
   )٢.(كتاب کي بچائي رکڻ ئي مناسب آهي

نالي كتاب “ مهکالرمحه يف الطب واحل”ٻيو تعويذ جنهن کي عالمه شقيريَء 
  :ِء آهي ۽ אهو هن ريت آهي تهمان نقل كيو آهي، אهو אنڌي پڻ ال

 کايتها العني حبق شراهيا، براهيا، او نواي اصابوت آل شداي، عزمت علي کعزمت علي”
  )٣(“.....ايتها العني اليت يف فالن حبق شهت هبت اشهت

كفر ۽ كافرن کان א . هن تعويذ ۾ شيطانن جو قسم کنيو ويو آهي
  !جي پناه

                                                 
  ۵/۴ملل وאالهوאِء وאلنحل البن حزم אلفصل في אل  ١
  ۲۹۳אلسنن وאلمبتدعات للشقيري ص   ٢
ناچيز אن جي عبارت سمجهڻ کان قاصر آهي، אن كري אن جو ترجمو كرڻ کان معذرت . ساڳيو كتاب  ٣

  )م م.(خوאهه آهي
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  :كيل آهي، جيكو هن طرح آهيهك حجاب جو ذكر  אڳتي جنيه الِء
يد القرينه يف تضليل، وارسل علي القرينه طريا کبالقرينه، امل جيعل  کيف فعل ربکامل تر ”

ول، يا عايف، يا قابل، يا شديد، يا کعصف ماکابابيل، ترميهم حبجاره من سجيل، فجعل القرينه ، 
 )١(“ذالطور

ن ڇا كيو؟ ڇا جنيه جي سا قرينه يعني جنيهڇا تو ڏٺوته تنهنجي پالڻهار ” 
چال بيكار نه كري ڇڎي؟ ۽ جنيه تي جهڑكين جو ٹولو موكلي ڇڎيو، 

 للي رهيون هيون، تانت جنيه کي کاڌجيكي אنهن مٿان مٹيَء جون گوليون אڇ
אي ! אي قبول كرڻ وאرא! افيت ڏيڻ وאرאعאي . ڀوسي وאنگر كري ڇڎيائون

  !אي طاقت وאرא! سخت پڇاڻو كرڻ وאرא
. ن سان مشكري ۽ مذאق آهي، אصل قرآن کي مٹائڻ آهيها به قرآא  

אنهن وאقعن سان אنهن عالمن جي فتوאئن جي تقويت ملي ٿي، جيكي شرכ 
جو دروאزو بند كرڻ الِء قرآن جو تعويذ بنائڻ کي حرאم كوٺين ٿا، جنهن جا 

  )٢.(كي مثال مٿي ٻڌאئي آيا آهيون
                                                 

  ۲۹۹אلسنن وאلمبتدعات ص   ١
ڍي کنڈ ۾ ڇپيل ترجمو كيل قرآن جي אن کان به عجيب و غريب قرآني تعويذن جا مثال ڏسڻا هجن ته نن  ٢

كن نسخن کي ڏسو، جن ۾ قرآن شريف جي تعويذي حيثيت کي نمايان ۽ مفصل طور تي بيان كيو ويو 
هر سورت جو تعويذي فائدو، ويندي مختلف سورتن جي مختلف دنياوي مقصدن جو ضامن هجڻ جو پڻ . آهي

وڏيون آهن، جن کي تعويذي تالوت يا تعويذ ۾ جيئن ته كيتريون ئي سورتون كافي وڏيون . ٻڌאيو ويو آهي
لکڻ ڏکيو آهي، אن كري تعويذ جي سهولت ۽ آسانيَء الِء سمورين سورتن کي نمبرن ۾ تبديل كري אنهن 

  .אنهن مان كجهه نقشا نموني طور هتي بيان كيا ويندא. جو مختصر ۽ شارٽ كٹ ذאئچو بنايو ويو آهي
جي روئڻ، حمل كيرאئڻ، جيكڎهن نياڻيون پيدא ٿينديون ظالم حاكم جي معزولي، ٻار : سوره رعد  

آهن ۽  ۲۴۴۶۹۳هن سورت جا عدد . هجن ته  پٹ جي الِء، سنڍ عورت، كن جي سور وغيره الِء فائديمند آهي
  : نقش معظم هن ريت آهي

۷۸۶  
۸۱۵۶۷  ۸۱۸۶۰  ۸۱۵۶۷  
۸۱۵۶۲  ۸۱۵۶۴  ۸۱۵۶۶  
۸۱۵۶۳  ۸۱۵۶۸  ۸۱۵۶۱  
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ڻ، شاعر وغيره جي زبان بندي، אکيون אٿلڻ ۽ سنڍ عورت الِء אحتالم کان محفوظ ره: سوره نور  
  : آهي ۽ نقش معظم هن ريت آهي ۴۰۲۴۵۷هن جو عدد . אكسير آهي

۷۸۶  
۱۰۰۶۰۶  ۱۰۰۶۲۰  ۱۰۰۶۱۷  ۱۰۰۶۱۴  
۱۰۰۶۱۸  ۱۰۰۶۱۳  ۱۰۰۶۰۷  ۱۰۰۶۱۹  
۱۰۰۶۱۲  ۱۰۰۶۱۵  ۱۰۰۶۲۲  ۱۰۰۶۰۸  
۱۰۰۶۲۱  ۱۰۰۶۱۹  ۱۰۰۶۱۱  ۱۰۰۶۱۶  

  
  :نقش معظم هن ريت آهي. مڇيون ڦاسڻ الِء مفيد آهيڄار ۾ گهڻيون : سوره نصر  

۷۸۶  
۱۵۲۳  ۱۵۳۲  ۱۵۳۴  ۱۵۳۰  
۱۵۳۵  ۱۵۲۹  ۱۵۲۴  ۱۵۳۶  
۱۵۲۸  ۱۵۳۱  ۱۵۳۹  ۱۵۳۵  
۱۵۳۸  ۱۵۳۶  ۱۵۳۷  ۱۵۳۳  

  
אهڑيَء طرح سمورين صورتن جو אلڳ אلڳ نقش معظم ٺاهي آخر ۾ سڄي قرآن کي بسم א   

אنهن نقشن جا فائدא ۽ אستعمال جو طريقو بيان كيو سميت نقش معظم ۾ شامل كيو ويو آهي، پوِء هيٺ 
אنساني فطرت ته عيش . אن طريقي سان אمتيَء کي قرآن شريف کان كيترو نه بي نياز كيو ويو آهي. ويو آهي

۽ آرאم ۾ א کي يادكرڻ کان رهي، مشكالتن ۽ پريشانين ۾ א ۽ אن جي كالم سان تعلق ڳنڍجڻ جي 
אن ئي سلوכ جو شكوو قرآن شريف . طريقي جي مروج ٿيڻ سان ختم ٿي وئي كجهه אميد هئي، אها به هن

  :بزبان حال هيئن بيان كري ٿو ته
  طاقون ۾ سجايا جاتا هون، آنکهون ۾ لگايا جاتا هون، 

  تعويذ بنايا جاتا هون، ڌو ڌو کي پاليا جاتا هون، 
  كس بزم ۾ منهن كو بار نهي، كس عرس ۾ ميري ڌوم نهين،

  .رهتا هون، مجهه سان كوئي مجبور نهين ڦر ڀي ۾ אكيال
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بيمارن ۽ ٻارن کي ”: فرمائي ٿو ته   אلشيخ عبدאلعزيز بن باز  تهسماح  
تعويذ پهرאئڻ جائز كونهي، جيكي تعويذ پاتا ويندא آهن، אنهن کي تمائم، 

אنهن جي باري ۾ صحيح حكم אهو آهي ته אهي . حروز ۽ جوאمع چوندא آهن
من تعلق متيمه فال امت : فرمايو آهي ته سڀ حرאم ۽ شرכ آهن، ڇو ته پاڻ سڳورن 

جنهن تعويذ پاتو، א تعالٰي אن جي مرאد ”يعني  هللا لهاهللا له، و من علق ودعه فال ودع ا
رאحت ۽ سكون  پوري نه كري ۽ جنهن كوڏيون پاتيون، א تعالٰي אن کي

  ) ١(“.نصيب نه كري

                                                                                                                          
    :ترجمو سنڌي

  طاقن ۾ سجايو ويندو آ، אکين سان لڳايو ويندو آ،
  تعويذ بنايو ويندو آ ۽ ڌوئي پياريو ويندو آ، 

  كا محفل مون کان خالي نه آ، هر عرس ۾ منهنجو چرچو آ،
  .مان پو به אكيلو ئي آهيان، كو مون جهڑو مجبور نه آ

نهن رحمت للعالمين حضرت محمد رسول א صه، پالڻهار جي אڳيان هن طرح ۽ قيامت جي ڏي  
  : دאنهن ڏيندو ته

  )۳۰:الفرقان( َوقَالَ الرَُّسولُ َيا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َهذَا الْقُْرآنَ َمْهُجوًرا 
  .ڇڎيو منهنجي قوم هن قرآن کي پٺتي אڇالئي! چوندو ته אي منهنجا رب ۽ رسول א : ترجمو

  :عالمه אقبال אن ڳالهه جو ذكر هنن لفظن ۾ كري و ته  
  )وه زماني ۾ معزز ٿي مسلمان هوكر، אور هم خوאر هئي تارِכ قرآن هوكر(

  ٻيا زمـاني ۾ مـعـزز ٿيا مسلمـان بڻجـي،
  .۽ אسان خوאر ٿياسين تارِכ قرآن بڻجي

و ذكر كندي عالمه قشيري ذكر كيل ذאئچن وאرن تعويذن وאنگر نمبرن تي مشتمل هك تعويذ ج  
جنهن אن تي عمل كيو، אهو ڌرتيَء جي گولي تي سڀ کان وڌيك جاهل ۽ غضب ”: مصري رحه لکي ٿو ته

هيٺ آيل آهي، جنهن אهڑي كتاب ۽ אن جهڑن ٻين كتابن کي نه ساڙيو، אهو جلد ئي جهالت جي אوڙאه ۾ 
و غم ۽ مصيبت ۾ مبتال رهندو ۽ אن بعد אهو رنج . سڑندو، فقيري، محتاجي ۽ بيماريون سندس مقدر بڻبيون

. سندس الِء آخرت جو عذאب جهنم هوندو، جنهن ۾ کيس دאخل ٿيڻو پوندو ۽ جهنم ڏאڍي خرאب جڳهه آهي
  )۲۹۵( ۲۹۵אلسنن وאلمبتدعات ص 

  .هن حديث جي تخريج אچي چكي آهي  ١
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 )١(“من تعلق تميمه فقد אشرכ” :אهو به فرمايو آهي ته  پاڻ سڳورن   
  “ .جنهن تعويذ ٻڌو، אن شرכ كيو”يعني 

تعويذ ۽ ) ٣(بيشك جاڙ ڦوכ ”يعني ) ٢(“کالتوله شران الرقي والتمائم و”  
  “.پريم منتر سڀ شرכ آهن

روشنيَء ۾ אهي ساريون شيون حرאم ۽  يجثن אنهن سمورين حدي  
عالمن جو אختالف آهي ته جيكڎهن تعويذ، قرآن شريف يا مباح . شرכ آهن

ح حكم אنهن جي يكيل دعائن وאرو هجي ته ڇا אهو حرאم آهي يا نه؟ ته صحِ 
  .مت جو آهي، אن جا ٻه كارڻ آهنحر

رڻ مٿي ڏنل حديثن جو عمومي بيان آهي، ڇو ته אهي اپهريون ك .۱
حديثون هر طرح جي تعويذ سان الڳو ٿين ٿيون، چاهي אهو قرآني هجي يا غير 

  .قرآني
شرכ جا رستا بند كرڻ آهي، ڇو ته جيكڎهن قرآني تعويذ ٻيو كارڻ  .۲

ي تعويذ به אنهن سان مليو ويندא ۽ ٻيا غير قرآنکي جائز قرאر ڏئي ڇڎجي ته 
ه هر طرح جا تعويذ پائڻ الِء وجهه ملي ويندو تٻيو . معاملو شك گاڏڙ ٿي پوندو

۽ אها ته אسان کي خبر آهي ته אنهن طريقن ۽ رستن کي بند كرڻ، جيكي 
 )٤(“.شرכ ۽ گناه ڏאنهن وٺي وڃن ٿا، شريعت جي אهم אصولن مان آهي

، تعويذ ۽ حجاب لٹكائڻ جي حكم   عثيمين אلشيخ محمد بن صالح 
  :جي باري ۾ پڇيل هك سوאل جي جوאب ۾ فرمائي ٿو ته

هكڑو אهو ته אهي : אنهن مسئلن يعني حجاب ۽ تعويذ جا ٻه قسم آهن”
تعويذ قرآني هجن، ٻيو אهو ته قرآن کان سوאِء אهڑين شين جا هجن، جن جي 

                                                 
  .هن حديث جي تخريج אچي چكي آهي  ١
  .هن حديث جي تخريج אچي چكي آهي  ٢
ٹوڻي ڦيڻي ۾ جيكڎهن شركيه لفظ ۽ غير شرعي لفظ نه هجن ته جهاڙ ڦوכ جائز آهي، جيئن אڳتي אچي   ٣

  )م م.(چكو آهي
  ۱/۲۰فتاوٰي شيخ אبن باز   ٤
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ني قرآني تعويذ پهرئين قسم جا تعويذ يع. معنٰي نه سمجهه ۾ אيندڙ هجي
جيئن كي . لٹكائڻ جي باري ۾ عالمن ۾ אختالف رهيو آهي ۽ אڄ به آهي

  )١(             ”عالم אنهن کي جائز چون ٿا ۽ א تعالٰي جي فرمان 
  
  ۽

     )٢(  
۾ دאخل سمجهن ٿا ۽ قرآن جي بركت مان آهي ته אن کي مصيبت دور كرڻ 

. ي تعويذ کي به ناجائز قرאر ڏين ٿاجڎهن ته كي عالم قرאن ج. الِء لٹكايو وڃي
کان ثابت نه آهي ته كو אهو  אنهن جو چوڻ آهي ته قرآن لٹكائڻ پاڻ سڳورن 

شرعي سبب آهي، جنهن جي ذريعي مصيبت کي رفع دفع كري سگهجي ٿو، 
۽ אهو ئي قول رאجح به آهي ته ) ٣.(ن ۾ אصل توقيف آهييאن قسم جي شبلكه 

אهي قرآني تعويذ ڇو نه هجن، نه ئي אنهن کي  تعويذ پائڻ جائز نه آهي، ڀلي
مريض جي ويهاڻي هيٺان رکڻ يا ڀتين تي لٹكائڻ جائز آهي ۽ جيكو به אنهن 
سان ملندڙ جلندڙ طريقو آهي، אهو به ناجائز آهي، بلكه بيمار الِء دعا كئي 

كندא  وڃي ۽ אن تي سڌو سنئون قرآن پڑهيو وڃي، جيئن رسول א 
  )٤(“.هئا

                                                 
אسان قرآن ۾ אهڑيون آيتون نازل كريون ٿا، جيكي مومن الِء شفا ۽ : ، ترجمو۸۲سوره بني אسرאئيل آيت   ١

  )م م.(رحمت آهن
  .אهو بابركت كتاب آهي، جيكو אسان توهان ڏאنهن نازل كيو آهي: ، ترجمو۲۹آيت    سوره            ٢
  )م م. (جيكا شيِء א ۽ رسول جي ٻڌאئڻ سان ئي معلوم ٿي سگهي، אن کي توقيفي چوندא آهن  ٣
  ۱/۵۸אلمجموع אلثمين   ٤

رضه تي  صحيح بخاري وغيره ۾ آهي ته پاڻ سڳورא صه پنهنجن ٻنهي ڏهٹن حضرت حسن و حسين  
مان א جي ”يعني “ ل عني المهکل شيطان وهامه، ومن کلمات اهللا التامه من کاعوذ ب”: אها دعا پڑهي شوكاريندא هئا

، ۳۳۷۱حديث نمبر /۶بخاري .(كالم تام جي پناه ٿو گهرאن شيطان کان ۽ هر موذي جانور کان ۽ نظر بد کان
  )وאب אلطب، אب۳۵۷۰حديث نمبر /۲كتاب אالنبياِء، و אبن ماجه 

پنهنجي گهر وאرن تي אها دعا  جو بيان آهي ته رسول א رضي א تعالى عنها حضرت عائشه   
، شفاِءال يغادر כاهللا رب الناس اذهب الباس، واشف انتالشايف، ال شفاِء اال شفاو”: پڑهي شوكاريندא هئا ۽ هٿ ڦيريندא هئا
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ليف هٹاِء ۽ شفا ڏي، تون ئي شفا ڏيڻ وאرو آهين، تنهنجي تون تك! אنسانن جا پالڻهار! אي א”يعني “ سقما

، ۱۰/۱۷۸بخاري (“.شفا کان سوאِء ٻي كا شفا نه آهي، אهڑي شفا عطا كر جو وري كڎهن به بيماري نه لڳي
  )، كتاب אلسالم۲۱۹۱אلطب، و مسلم حديث نمبر 

ن مسلمان ٿيو کي ٻڌאيو ته جڎهن کان آئو پاڻ سڳورن   حضرت عثمان بن אبي אلعاص ثقفي   
پنهنجو : فرمايو ته پاڻ سڳورن . آهيان، مونکي هكڑو سور پوندو آهي، جيكو مونکي ماري ڇڎيندو آهي

אعوذ با و ”: هٿ אن جڳهه تي رک، جتي سور آهي، پوِء ٹي ڀيرא بسم א پڑهه ۽ ست ڀيرא אهو چئي هٿ ڦير
کان پناهه گهرאن ٿو אن شيِء جي شر جي جنهن کي  مان א ۽ אن جي قدرت”يعني “ قدرته من شر ما אجد وאحاذر

  )، كتاب אلسالم۲۲۰۲مسلم حديث نمبر (“.مان محسوس كري رهيو آهيان، جيكا لڳڻ جو مونکي ڊپ آهي
ٻڌאيو ته אن کان پوِء منهنجو سور ختم   موطا אمام مالك ۾ אهو אضافو آهي ته عثمان بن אبي אلعاص   

  .وאرن کي سيکاريندو آهيان ٿي ويو ۽ אها شيِء مان پنهنجن گهر
אچي حال אحوאل پڇيو ۽ هيَء عليه אلسالم بيمار ٿي پيا ته حضرت جبرئيل  هك ڀيرو پاڻ سڳورא   

، باسم اهللا כل نفس و عني حاسد اهللا يشفيک، من شر کل شيِء يوذيکمن  کباسم اهللا رقي”: دعا پڑهي شوكاري
دم كريون ٿو هر אن شيِء کان، جيكا توهان کي تكليف  مان א جي پاכ نالي کان توهان تي”يعني “ کارقي

مان א جي نالي سان ئي توهان . هر متنفس ۽ حاسد نظر جي شر کان א توهان کي شفا ڏي. ڏئي رهي آهي
 )كتاب אلسالم ۶۸۱۲، ۲۱۸۵مسلم حديث نمبر (“ .تي دم كريان ٿو

 جنهن جي كري پاڻ سڳورא هك يهوديَء جادو كيو هو،  مشهور وאقعو آهي ته نبي كريم  
ن اي مٿج هك فرشتي سان گڎ آيو ۽ پاڻ سڳورن  אلسالم هليهك ڏينهن حضرت جبرئيل ع. بيچين رهندא هئا

ٻڌאيون ) يعني قل אعوذ برب אلفلق ۽ قل אعوذ برب אلناس(كيل جادوَء جي باري ۾ ٻڌאيائين ۽ سوره معوذتين 
אئين ئي  پاڻ سڳورن . جي هك هك ڳنڍ کوليندא وڃو ۽ چيو ته توهان هك هك آيت پڑهندא وڃو ۽ جادوَء

جادوَء جي אثر کان شفاياب ٿيندي אئين محسوس كري رهيا هئا، ڄڻ كو ماڻهو ٻڌل  كيو ۽ پاڻ سڳورא 
  . هو، جنهن کي کوليو ويو هجي

مسند عبد بن حميد جي حوאلي سان، אن کان سوאِء אهو وאقعو تفصيل  ۵/۵۱۹فتح אلقدير للشوكاني (  
 ۳۵۴۵حديث نمبر /۲، كتاب אلسالم ۽ אאبن ماجه ۲۱۸۹حديث نمبر /۹، مسلم ۵۷۶۳حديث نمبر /۱۰ن بخاري سا

  )وغيره ۾ ذكر كيو آهي
بيمار جي مٿان سڌو سنئون دعائون ۽ قرآن  אهن وאقعن کي پڑهڻ سان پتو پوي ٿو ته پاڻ سڳورא   

ين كندא هئا، تعويذ لکي نه ٻڌندא هئا ۽ شريف پڑهي شوكاريندא هئا ۽ אصحابي سڳورא به אئين كرڻ جي تلق
  .نه ئي אن جي אجازت ڏنائون

ٻيو ته بيماري لڳڻ کان אڳ به حفاظت الِء كيتريون ئي دعائون پاڻ سڳورن صه ٻڌאيون آهن، جن   
  :هك ٻي به جامع دعا هن ريت آهي. مان معوذتين ۽ آيت אلكرسيَء جو ذكر مٿي אچي چكو آهي

جيكڎهن كو ماڻهو كنهن ”فرمايو ته  ن كري ٿي ته پاڻ سڳورن بيا  حضرت خوله بنت حكيم   
ته אن کي روאني ٿيڻ تائين كابه شيِء  “لمات اهللا التامات من شر ما خلقکاعوذ ب”جاِء تي ترسڻ مهل אها دعا پڑهي 

مان א جي كالم تام جي پناه ٿو گهرאن، پر : هن دعا جو ترجمو هن ريت آهي. تكليف نه پهچائي سگهندي
  ) كتاب אلذكر وאلدعاِء وغيره ۲۷۰۸مسلم حديث نمبر . (ن شيِء کان، جنهن کي هن پيدא كيو آهيא
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  پڄاڻي

 تعالٰي جي توفيق سان هيُء مختصر بحث پنهنجي پڄاڻيَء تي א  
  هن بحث مان جيكي نتيجا نكتا، אهي هن ريت آهن؛. پهتو
אنهن وٽ تعويذن جي . جاهليت جي دور وאرن وٽ تعويذ عام شيِء هئي .۱

  . باري ۾ مخلتف عقيدא، אجايون ۽ كوڙيون ڳالهيون مشهور هيون
۽ فكر ۽ نظر جي كمزوريَء ويذ پائڻ אنسان جي عقيدي ۾ خلل عت .۲

 .جي نشاندهي كن ٿا
حال مطابق كڎهن شرכ אكبر تعويذ پائڻ، تعويذ ۽ تعويذ وאري جي  .۳

 . هوندא آهن ته كڎهن شرכ אصغر هوندא آهن
شرכ אصغر، وڏن گناهن کان به وڏو گناهه آهي، جيئن אصحابي  .۴

 .سڳورن فتوٰي ڏني آهي
جادوگر، . رهي آهي تعويذ پائڻ جي وبا ماڻهن ۾ سدאئين کان موجود .۵

 .شعبدي باز ۽ אهڑن ٻين ماڻهن אن عمل کي روאج ڏنو آهي
خير الِء يا آئيَء کي ٹارڻ الِء تعويذ پائڻ جو نه كو شرعي سبب آهي نه  .۶

 .ئي قدرتي
قرآن ۽ حديث ۾ تعويذ پائڻ ۽ لٹكائڻ جي منع كرڻ وאرو قول ئي  .۷

 . درست آهي
                                                                                                                          

وٽ אچي چيو   אبودאئود ۽ نسائي ۾ صحيح سند سان روאيت آيل آهي ته هك همرאه پاڻ سڳورن  
تنهن تي . ڏنگي وڌو، אن جي سور كري مان سمهي نه سگهيس) جيت وغيره(رאت مونکي كنهن شيِء ”ته  

پڑهي هجي ها ته توکي كابه “ لمات اهللا التامات من شر ما خلقکاعوذ ب”فرمايو ته جيكڎهن تو אها دعا  پاڻ سڳورن 
  )، كتاب אلسالم وغيره۲۷۰۹، مسلم حديث نمبر ۱۰/۱۹۶فتح אلباري (“ .شيِء אهنج نه رسائي ها

ئوאري ۽ جي پو אهو آهي رسول א ۽ سنت رسول جو طريقو، مسلمانن کي سنت رسول   
  .  تابعدאري كرڻ گهرجي ۽ هر طرح جي شرכ ۽ كفر ۽ سنت جي אبتڑ عمل کان پري ڀڄڻ گهرجي

وبا אلتوفيق، وאلصاله وאلسالم علي אشرف אالنبياِء وאلمرسلين محمد و علي آله وאصحابه אجمعين   
  )م م(אلي يوم אلدين
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  :مددي كتاب
  

  طبع دאرאلفكرم/حافظ منذري/ترهيبאلترغيب و אل -
אبو جعفر محمد بن “ في تفسير אلقرآن نكتاب جامع אلبينا”مسمي به אلطبري אلتفسير  -

 هه۱۳۹۸مطبع دאرאلفكر بيروت / طبري אلجرير 
تحقيق ڊאكٹر محمد אبرאهيم אلبنا وزميله، / حافظ אبن كثير / تفسير אلقرآن אلعظيم  -

 دאرאلشعب مصر: طباعت
مان بن عبدא بن محمد يشيخ سل/ وאب אهل אلعرאق في ج قאلتوضيح عن توحيد אلخالئ -

 هه۱۴۰۴دאر طيبه رياض طبع אول : ناشر/ بن عبدאلوهاب رحه 
وزאرت אلعدل، متحده : شيخ عبدאلمنعم אلعلي אلعز، طباعت/ تهذيب مدאرج אلسالكين  -

 عرب אمارאت
بن شيخ سليمان بن عبدא بن محمد / تيسير אلعزيز אلحميد شرح كتاب אلتوحيد  -

 بيروت، طبع چهارم عبدאلوهاب رحه، مطبع مكتب אسالمي 
عالمه אبن قيم אلجوزيه، تحقيق محمود / ل عن אلدوאِء אلشافي اافي لمن سאلجوאب אلك -

 هه۱۳۸۸محمد علي صبيح وאوالده، ميدאن אالزهر : عبدאلوهاب فائده، مطبع
: صرאلدين אلباني، مطبعشيخ محمد نا/من فقهها و فوאئدها ُءسلسله אالحاديث אلصحيحه و شي -

 مكتب אسالمي بيروت
: محمد عبدאلسالم خضر شقيري مصري، نشر/ אلسنن وאلمبتدعات باالذكار وאلصلوאت  -

 دאرאلباز للنشر وאلتوزيع، مكه مكرمه
 بيهقي، دאرאلفكرאلحافظ אبوبكر אحمد بن حسين / אلسنن אلکبرٰي  -
، مطبع دאر אحياِء אلترאث אلعربي مع شرح جالل אلدين سيوطي و حاشيه سنڌي/نسائي אلسنن  -

 بيروت
 هه۱۳۹۱دאرאلحديث حمص، طباعت אول : عزت عبدאلدعاس مطبع: تحقيق/سنن אبن ماجه -
 אحمد شاكر مطبع دאرאحياِء אلترאث אلعربي، بيروت: تحقيق/ترمذيאل سنن -
 جامعه אسالميه مدينه منوره : مبارכ بن محمد ميلي، مطبع/אلشرכ و مظاهره  -
 هه۱۴۰۰مكتب אسالمي : عظمي، مطبعאالمحمد : تحقيق/ مه صحيح אبن خزي -
: محمد مصطفٰي بغا، مطبع: بخاري، ضبط و تعليقאلمحمد بن אسماعيل / بخاري אلصحيح  -

 هه۱۳۷۴دאرאلقلم و دאر אلبخاري، دمشق، طباعت אول 
مكتب : محمد ناصرאلدين אلباني، مطبع/ترمذي، صحيح אبن ماجه، صحيح אبودאئودאلصحيح  -

 يאسالم



  تعويذ     

 

- 74 -
: محمد فوאد عبدאلباقي، مطبع: قشيري، تحقيقאلאمام مسلم بن حجاج /صحيح مسلم -

 دאرאحياِء אلكتب אلعربيه 
موسسه אلدعوه אالسالميه אلصحفيه، طباعت אول : شيخ عبدאلعزيز بن باز، ناشر/ فتاوٰي  -

 هه۱۴۰۸
رفه دאرאلمع: حافظ شهاب אلدين אبن حجر عسقالني، مطبع/فتح אلباري شرح صحيح بخاري -

 للنشر، بيروت طباعت دوم
 אبو محمد علي بن حزم ظاهري، مكتبه مثني بغدאد/אلفصل في אلملل وאالهوאِء אلنحل -
شيخ عبدאلرحٰمن بن محمد بن /سلمينمقره عيون אلموحدين في تحقيق دعوه אالنبياِء وאل -

 عبدאلوهاب، مكتبه אلرياض אلحديثه
جامعه אسالميه : ن بن ناصر سعدي، مطبعشيخ عبدאلرحما/אلقول אلسديد في مقاصد אلتوحيد  -

 هه۱۴۰۴مدينه منوره، طباعت پنجم 
 دאر صدر بيروت: جمال אلدين محمد بن مكرم بن منظور، مطبع/لسان אلعرب  -
دאر אلكتاب אلعربي : حافظ علي بن אبي بكر هيثمي، مطبع/مجمع אلزوאئد و منبع אلفوאئد -

 هه ۱۴۰۲بيروت، طباعت سوم 
فهد بن : تاوٰي فضيله אلشيخ محمد بن صالح אلعثيمين، جمع و تيتيبאلمجموع אلٹمين من ف -

 هه۱۴۰۴ناصر אلسلمان، طباعت אول 
: عالمه אبن قيم אلجوزيه، تحيقي/مدאرج אلسالكين بين אلمنازل אياכ نعبد و אيان نستعين -

 אلسنه אلمحمديه مصر: هه، مطبع۱۳۷۵محمد حامد فقي، 
 حاكم نيشاپوري مع تلخيص حافظ ذهبي، حافظ אبو عبدא/אلمستدرכ علي אلصحيحين -

 هه۱۳۹۸دאرאلفكر بيروت، : مطبع
مكتب : مطبعאمام אحمد بن حنبل، مع كنز אلعمال في سنن אالقوאل وאالفعال،  ندسم -

 אسالمي و دאر صادر بيروت
אلدאر אلسلفيه بمبئي هند، : حافظ אبوبكر بن אبي شيبه، مطبع/אلمصنف في אالحاديث  -

 هه۱۴۰۰مد ندوي، طباعت אول مختار אح: تحقيق
شيخ حافظ بن אحمد / معارج אلقبول بشرح سلم אلوصول אلي علم אالصول في אلتوحيد  -

 جماعت אحياِء אلترאث: حلمي، ناشر
دאرאلعلم للماليين بيروت ۽ : جوאد علي، مطبع/ אلمفصل في تاريخ אلعرب قبل אالسالم  -

 هه۱۹۸۰مكتبه אلنهضه، بغدאد، طباعت سوم 
: אحمد رאتب عمروش، مطبع: אعدאد/ م مالك روאيت يحي بن يحي ليثي موطا אما -

 هه۱۳۹۷دאرאلنفائس، طباعت دوم 



  تعويذ     

 

- 75 -
: אبوאلسعادאت مبارכ بن محمد جزري بن אالثير، تحقيق/אلنهايه في غريب אلحدث وאالثر -

 طاهر אحمد زאوي ۽ محمود محمد طناحي، مطبع علميه بيروت
لعزيز אلحميد، ويليه ملحق بتخريج زوאئد אحاديث אلنهج אلسديد في ت خريج אحاديث تيسر א -

تاب כلل دאرאلخلفاِء: אبوسليمان جاسم فهيد َدوسري، مطبع/فتح אلمجيد علي אلتيسر 
 هه۱۴۰۴ويت، طباعت اول כاالسالمي، 

  


