
 کالے جادو سے بچنے کے طریقے 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 

کہ کالے جادو سے ہم کیسے بچ سکتے  ہیں ۔ کیونکہ میرے سسرال والے مجھ پر 

سے کیسے بچ سکتی ہوں مجھے کاال جادو کررہے ہیں تو میں ان کے اس جادو 

 کوئی وظیفہ یا طریقہ بتادیا جائے ؟
 :ایک بہن  فرام  انگلینڈسائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

رے اسالف سے منقول کالے جادو سے بچنے کےلیے بہت سے اوراد و وظائف ہما

 کرتا ہوں ۔ہیں۔ ان میں سے تین طریقے پیش 

جو شخص رات کو ہمیشہ پہال طریقہ یہ کہ  کثرت سے شش قفل پڑھے  کیونکہ 

جادو سے اور ہر طرح کے شش قفل پڑھتا رہے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ ہر 

کے اجادو ا اور اگر شش قفل کو آسیب زدہ یقسم کی بالؤں سے محفوظ رہے گ

کے کان میں پڑھ کر پھونک مار دی جائے تو آسیب بھاگ جائے گا اور مریض 

ان چھ دعاؤں کو ''شش قفل'' )چھ تالے( بھی کہتے ہیں جو کہ جادو اتر جائے گا۔   

 درج ذیل ہیں ۔

ِحْیِم    بِْسمِ قفل اول : ْحٰمِن الرَّ ْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشْیٌء بِْسِم ہللاِ السَِّمْیعِ اْلبَِصْیِر الَّذِ          ہللاِ الرَّ

 ۔َوُھَو َعٰلی ُکِلِّ َشْیٍء قَِدْیٌر 

ِق اْلعَِلْیِم الَِّذْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشْیٌئ َوْھَو قفل دوم : ِحْیِم   بِْسِم ہللاِ اْلَخالَّ ْحٰمِن الرَّ بِْسِم ہللاِ الرَّ

َّاُح اْلعَِلْیُم   ۔اْلفَت

ْحٰمِن الرَّ  بِْسمِ قفل سوم : بِْسِم ہللاِ السَِّمْیعِ اْلبَِصْیِر الَِّذْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشْیٌء           ِحْیمِ ہللاِ الرَّ

 ۔َوُھَو اْلعَِلْیُم اْلبَِصْیُر 

ِحْیِم  بِْسمِ قفل چہارم: ْحٰمِن الرَّ ٌء بِْسِم ہللاِ السَِّمْیعِ اْلبَِصْیِر الَِّذْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشیْ           ہللاِ الرَّ

 ۔اْلغَنِیُّ القَِدیرُ َوُھَو 

ِحْیِم   بِْسِم ہللاِ السَِّمْیعِ اْلبَِصْیِر الَِّذْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشْیٌء َوُھَو قفل پنجم: ْحٰمِن الرَّ بِْسِم ہللاِ الرَّ

 ۔اْلعَِزْیُز اْلغَفُْوُر 

ِحْیِم بِْسِم قفل ششم: ْحٰمِن الرَّ ِصْیِر الَِّذْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشْیٌء بِْسِم ہللاِ السَِّمْیعِ اْلبَ         ہللاِ الرَّ

اِحِمْیَن     فَاہللُ َخْیٌر َحافِظاً َوُھَو اْلعَِزْیُز اْلغَفُْوُر اْلَحِکْیمُ  ُھَو اَْرَحُم الرَّ  ۔وَّ

اوردوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ فلق اور سورہ ناس کی تالوت کرے۔اگر کوئی 

و پڑھ کر دم کرنے سے ان شاء پر سو مرتبہ ان دونوں سورتوں ک جادو کے مریض

تعالٰی سحر کا اثر زائل ہو جائے گا اور اگر پانی پراتنی ہی بار پڑھ کر دم کر دیا ہللا ا

کیونکہ ان دونوں سورتوں کے جائے اور پالیا جائے جب بھی جادو ٹوٹ جائے گا۔

قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  " ہے کہ میں حدیثکی صحیح مسلم بارے میں 



ِ اْلفََلِق، َوقُْل أَُعو ِ َوَسلََّم:أَلَْم تََر آيَاٍت أُْنِزَلِت اللَّْيلَةَ لَْم يَُر ِمثْلُُهنَّ قَطُّ، قُْل أَُعوذُ بَِرب  ذُ بَِرب 

 "النَّاِس 

 کیا آپ نے وہ آیات نہ دیکھیں جو آج رات نازل ہوئی نے فرمایا کہ ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا 

 )امن کے باب میں( سوررہ فلق اور سوررہ ناس جیسی کوئی سورہ نہ دیکھو گے۔

)صحیح مسلم،کتاب صالۃ المسافرین،باب فضائل القران مایتعلق 

 (۴۰۶،ص۸۱۴بہ،رقم

ِحْیمِ بِْسِم ہللاِ ا تیسرا طریقہ  یہ ہے کہ سورہ یونس کی ان دونوں آیتوں " ْحٰمِن الرَّ  ۔لرَّ

ْحُر   اِنَّ ہللاَ َسیُْبِطلُٗہ    ۤا اَْلقَۡوا قَاَل ُمۡوٰسی َما ِجئْتُۡم بِِہ ۙ السِِّ   اْلُمْفِسِدۡینَ  اِنَّ ہللاَ اَل یُْصِلُح َعَملَ فَلَمَّ

مریض کے گلے لکھ کر کو  ﴾۸۲َویُِحقُّ ہللاُ اْلَحقَّ ِبَکِلٰمتِٖہ َوَلْوَکِرہَ اْلُمْجِرُمۡوَن ﴿٪  ﴾81﴿

میں پہنائیں اور پانی پڑھ کر پانی پالئیں اور اسی پڑھے ہوئے پانی سے مریض کو 

 ۔ٹب میں بٹھا کر نہالئیں اور پانی کسی جگہ ڈال دیں ےکسی بڑ

 (۸۱،۸۲یونس:سورہ ،۱۱)پ 

روانے والے آپ کے سسرال کو یقین کی حد تک معلوم نہ ہو کہ جادو کآپ جب تک 

تو ان پر یہ الزام لگانا نہ صرف بدگمانی بلکہ تہمت بھی ہے اور یہ دنوں گناہ  ہیں

کے کام ہیں لہذا ان سے بچنا ضروری ہے۔اگر  درحقیقت جادو کرنے والے سسرال 

والے ہی ہوں تو پھربھی لوگوں کو بتا کر اپنا گھر خراب مت کریں بلکہ مذکورہ باال 

ضرور ہللا عزوجل آپ کو نقصان سے جادو سے بچنے کے طریقوں پر عمل کریں 

 بچائے گا اور جادو کرنے والے ضرور اپنے کیے کا خمیزہ بھگتیں گے ۔

َوَجلَّ  َوہللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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WAYS OF PROTECTING ONESELF FROM BLACK MAGIC  

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

Question: 

What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the 

following matter; how can we protect ourselves from black magic? My in-

laws are doing black magic upon me. How can I save myself from their 

magic? Kindly advise me a litany or a method (to protect myself).     

Questioner: A sister from UK 

 
Answer: 

 
 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

There are many ways to protect oneself from black magic. We shall present three 

of them below: 

First method: Reciting the ‘Six Locks’ in abundance. Whomsoever recites them 

every night or keeps them with himself in writing, will be protected from every 

type of sorcery and calamity. If the Six Locks are recited and blown into the ear 

of the one affected by sorcery or possession by the jinn, the effect of sorcery will 

go away, or the jinn will be driven out of the body of the person, respectively. 

These six litanies are known as the Shash Qufl (Six Locks). They are as follows: 

First Lock: 

ِحْیمِ  ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم ہللاِ السَِّمْیعِ اْلبَِصْیِر الَِّذْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشْیٌء َوُھَو َعٰلی ُکِلِّ     بِْسِم ہللاِ الرَّ

۔َشْیٍء قَِدْیرٌ   

Second Lock: 

 َّ ِق اْلعَِلْیِم الَِّذْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشْیٌئ َوْھَو اْلفَت ِحْیِم   بِْسِم ہللاِ اْلَخالَّ ْحٰمِن الرَّ ۔ِلْیُم اُح اْلعَ بِْسِم ہللاِ الرَّ  

Third Lock: 

ِحْیمِ  ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم ہللاِ السَِّمْیعِ اْلبَِصْیِر الَِّذْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشْیٌء َوُھَو اْلعَِلْیُم     بِْسِم ہللاِ الرَّ

۔اْلبَِصْیرُ   

Fourth Lock: 



ِحْیِم    بِْسِم ہللاِ السَِّمْیعِ اْلبَِصْیِر  ْحٰمِن الرَّ الَِّذْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشْیٌء َوُھَو اْلغَِنیُّ بِْسِم ہللاِ الرَّ

 ۔القَِدیرُ 
 

Fifth Lock: 

ِحْیِم   بِْسِم ہللاِ السَِّمْیعِ اْلبَِصْیِر الَِّذْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشْیٌء َوُھَو اْلعَِزیْ  ْحٰمِن الرَّ ُز بِْسِم ہللاِ الرَّ

۔اْلغَفُْورُ   

Sixth Lock: 

ْحٰمِن ا ِحْیمِ بِْسِم ہللاِ الرَّ  بِْسِم ہللاِ السَِّمْیعِ اْلبَِصْیِر الَِّذْی لَْیَس َکِمثِْلٖہ َشْیٌء َوُھَو اْلعَِزْیُز     لرَّ

اِحِمْیَن  ُھَو اَْرَحُم الرَّ ۔اْلغَفُْوُر اْلَحِکْیُم   فَاہللُ َخْیٌر َحافِظاً  وَّ  

Second method: Reciting Surah al-Falaq and Surah al-Nas. If these two 

chapters are recited 100 times and blown over a person afflicted with sorcery, in 

sha Allah (Allah willing), the effect of sorcery will diminish. Alternately, if they are 

recited for the same number of times, blown over water and given to the patient 

to drink, then the effect of sorcery will end. It is recorded in Sahih Muslim 

regarding these chapters: 

ْل أَُعوذُ قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:أَلَْم تََر آيَاٍت أُْنِزلَِت اللَّْيلََة لَْم يَُر ِمثْلُُهنَّ قَطُّ، قُ 

ِ اْلفََلِق، ِ النَّاِس  بَِرب  َوقُْل أَُعوذُ ِبَرب   

Translation: “The Messenger of Allah ملسو هيلع هللا ىلص said: ‘Some verses were revealed to me 

tonight, the like of which has never been seen: “Say: I seek refuge with (Allah), 

the Lord of the daybreak.” And “Say: I seek refuge with (Allah) the Lord of 

mankind.”’” [Sahih Muslim, hadith no. 814]   

Third method: Writing down the following two verses of Surah Yunus and 

hanging them around the patient’s neck.  

ِحْیمِ  ْحٰمِن الرَّ ۤا اَْلقَۡوا قَاَل ُمۡوٰسی َما ِجئْتُۡم بِ  ۔بِْسِم ہللاِ الرَّ ْحُر   اِنَّ ہللاَ َسیُْبِطلُٗہ   فَلَمَّ اِنَّ ہللاَ ِہ ۙ السِِّ

﴾82َویُِحقُّ ہللاُ اْلَحقَّ ِبَکِلٰمتِٖہ َولَْوَکِرہَ اْلُمْجِرُمۡوَن ﴿  ﴾81﴿  اْلُمْفِسِدۡینَ  اَل یُْصِلُح َعَملَ   

[Surah Yunus, 81-82] 

Also, recite the above verses, blow over water and make the patient drink this 

water. Ask the patient to sit in a large tub and bathe him with this water. Pour this 

water in some place. 



Until it is certain that those who have done black magic upon you are your in-

laws, accusing them of doing so is not only suspicion but also slander. Both are 

sinful acts and abstaining from them is necessary. Even if, in reality, your in-laws 

have done black magic upon you, do not spoil your relations by telling it to 

others. Act upon the methods mentioned above, Allah هلالج لج will surely save you from 

harm and the sorcerers will definitely pay the price of their doing. 

 وہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
محمد قاسم ضیاء قادری کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 

 

 


