
 

 

 وظیفہ کا حفاظت کی حمل لیے کے عورت پریگننٹ
 ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل

 کہ میں بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع مفتیانِ  و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء

 مجھے تو ہے ۔اگر ہے وظیفہ کوئی کا حفاظت کی حمل مجھے ہوں )( پریگننٹ میں

 ہوگی۔ عنایت  بتادیجئے

 انگلینڈ-  بہن ایک : سائل

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب قالحَِ ھدایۃَِ اللھم الَوھاب الَمل کِ  ب عَونِ  الجواب

 ہوں کرتا دوعرض  سے میں ان ہیں۔ موجود تعویذات و وظائف کئی حفاظت کی حمل
 بنا تعویذ کا  128 اور 127 نمبر آیت  کی نحل سورۃ کی 14 چودہ پارہ کہ ہے ۔پہالیہ

 کو آیتوں دونوں جائے۔ان باندھا پر پیڑو نیچے کے ناف تعویذ اور باندھے میں کمر کر
ٰمنِ  ہللا ِ مِ ب سِ  جائے۔ لکھا ایسے ح  ی م الرَّ ح  ب رِ  وَِ  الرَّ ِ َصب ُرکَِ َوَما اص  َزنِ  َواَلِ ب اہلل ِ ا الَّ مِ  تَح   َعلَۡیہ 
ا َضۡیقِ  ف یِۡ تَکُِ َواَلِ مَّ ُکُرۡونَِ م   ۡینَِ َمعَِ ہللاَِ ﴾ا ن127َِّ﴿ َیم  ۡینَِ اتَّقَۡوا الَّذ  الَّذ  نُۡوَن﴿ ہُمِۡ وَّ س  ح    ﴾٪128مُّ

 (608ص زیور جنتی) 

َ آل  " کہ ہے یہ وہ ہے مفید لیے کے اس بھی طریقہ اور ایک   
 
ه
َ
َ ِال

ّ
َه ِال  پر کاغذ کسی "اللّ

 یا ریگزین یا کپڑے کر کروا کوٹنگ کوپالسٹک  تعویذ (کر لکھوا یا ) کر لکھ بار 55
لہ کر سی میں چمڑے َوَجلَِّ ہللا شاءَِ ا ن لے باندھ میں بازو یا لے  پہن میں گلے حام   َعزَّ

ہ اور حفاظت بھی کی لَحمِ    ۔ گا رہے سالمت سے وآفت بال بھی بچ 
لَمُِ تَعَاٰلی َوہللاُِ لُہُِ اَع  لَم َوَرُسو  َوَجلَِّ اَع   َوَسلَّم َوٰال ہِ  َعلَی ہِ  تَعَاٰلی ّللٰاُِ َصلَّی وَِ َعزَّ

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ
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Wazhīfah for the protection of a pregnant woman’s child 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: I am pregnant so is there any wazhīfah [prayer]. If there 

is, it would be great if you could please tell me. 

Questioner: A sister from U.K. 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم ابالَوھ الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 

There are several wazhīfahs and ta’wīdhs which one can pray to protect a 

pregnant woman - I’ll just request two of them. 

The first is to make a ta’wīdh of verse number 127 & 128 of Sūrah al-Nahl from the 

14th sipārah, and tie this behind the body around the pelvis area below the navel. 

The two verses are to be wrote in the following manner: 

ْحٰمنِ  ہللاِ  بِْسمِ  ِحْیم الرَّ ا َضۡیق   فِیۡ  تَکُ  َوّلَ  َعلَۡیِہمْ  تَْحَزنْ  َوّلَ  بِاہللِ  اِّلَّ  َصْبُرکَ  َوَما اْصبِرْ  وَ   الرَّ مَّ  اِنَّ ﴾127﴿ ُکُرۡونَ یَمْ  م ِ
الَِّذۡینَ  اتَّقَۡوا الَِّذۡینَ  َمعَ  ہللاَ  ْحِسنُۡونَ  ہُمۡ  وَّ  ﴾128﴿مُّ

 

[Jannatī Zewar, pg 608] 

 

Another method is also useful for this, which is to write " َه
ّ

َ الل
ّ
َ ِال

 
ه
َ
 on some paper " آل ِال

55 times, (or have it written by someone else), cover it in plastic coating and place 

it in cloth, or some material which is not tearable, or leather by sewing it in and the 

pregnant woman is to wear it around her neck, or tie it around her arm - Allāh 

Almighty willing - the pregnant child will remain protected and it will also remain 

safe from any calamities & problems. 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


