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Spørsmål:  

Hva er reglene for å bruke amulet (Ta'viz)? Noen folk mener at å bruke 
et kjede rundt halsen gir beskyttelse, men sannelig! Bare Allah den 
høyeste kan beskytte oss. Kan dere fortelle meg reglene for å bruke 
dette, for mange er av den oppfatning  at det er shirk.   

 

Svar: 

I Allah’s navn, den mest barmhjertige, den mest tilgivende. Bruk av 
amulet er normalt sett lov, for beskyttelse eller helbreding  så lenge 
disse kravene er oppfylt:  

• At de består av navnene til Allah Ta’aala eller hans egenskaper 
• At de er på arabisk 

• At de ikke består av noe som er vantro (kufr) 
• Den som bruker det ikke tror at ordene i seg selv har noen 

virkning, men at styrken og avhengigheten til Allah Ta’aala er 
det som gjør at det virker.  

 

Amr Ibn Shu’ayb, faren hans og bestefaren hans (Abdullah Ibn Amr Ibn 
al’Aas (måtte Allah være fornøyd med de) sa at profet Mohammad 
(Allahs velsignelse og fred være med ham) pleide å lære dem 
(sahaabah) ved skremmende situasjoner å si: «Jeg søker tilflukt i Allahs 
perfekte ord fra hans vrede, hans tjeneres onde, hvisken fra djevelene 
og at de kommer til meg». 
 

Abd Allah ibn Amr pleide å lære disse ordene til de av sønnene hans som 
hadde nådd en alder av forståelse, og han pleide å skrive det og henge 
det (som amulet/Taviz) rundt halsen på  de sønnene som ikke hadde 
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nådd alder av forståelse (Abu Dawud og Tirmidhi og Tirmidhi har 
klassifisert det som en autentisk).  
 

I Mosannaf av Imam Abu Bakr ibn Abi Shayba, lovligheten av å henge 
Ta'viz er rapportert  fra mange av følgesvennene og tidlige muslimer 
(salaf), inkludert Sa’id ibn al-Musayyab, Ata’, Mujahid Abd Allah ibn 
Amr, Ibn Sirin, Obaydollah ibn Abd Allah ibn Omar,  og andre (måtte 
alle være fornøyd med de)  
(Se: al-Mosannaf 5.439). 
 

På grunn av det ovenstående, har de fleste lærde deklarert det å bruke 
amuletter er lovlig så lenge de ovenstående kravene er møtt. Det kan 
sammenlignes med å bruke medisin som er lovlig og ikke i mot 
konseptet om avhengigheten av Allah Ta’aala (Tawakkul) eller 
monotheisme (tawhid). Derimot er det ikke lov å tro at Ta'viz fungerer 
uten avhengigheten av Allah den høyeste, akkurat som at det ikke er 
lov å tro at medisin fungerer uten avhengigheten av Allah Ta’aala. 
 

Angående det som er rapportert fra noen, slik som Ibn Mas’ood (måtte 
Allah være fornøyd med han) at å henge Ta'viz er shirk, det er forstått 
å være de som likner på de som ble brukt i dagene av ignoranse 
(jahiliyya), eller at det blir brukt med troen på at det er Ta'viz selv som 
helbreder og beskytter og ikke Allah, eller at det inneholder ulovlige 
påkallelser eller de som betydningene ikke gir mening/ikke er kjent. 
 

Kjent Hanafi jurist Imam Ibn Abidin (måtte Allah vise nåde over han) 
sier:  

«å bruke Ta'viz vil ikke være lovlig hvis de er skrevet på et annet språk 
enn arabisk for da er betydningen ukjent. De kan inneholde svart magi, 
vantrohet eller ulovlige påkallinger. Derimot hvis det inneholder vers 
fra koranen eller foreskrevne bønner (duaa), da er det ikke noe galt i å 
bruke dem. (Radd al- Muhtar).  
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Imam Ibn Taymiyyah ( måtte Allah vise nåde over han) skriver i sin 
Fatawa: 

«Det er lovlig for en syk eller en urolig person, at enkelte vers fra 
koranen er skrevet med rein blekk, og så er det vasket og gitt til den 
syke for å drikke det. Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med han) er 
rapportert til å ha sagt en spesifikk Dua som burde være skrevet og 
plassert nærme kvinnen som gjennomgår en vanskelig fødsel.  
 

Sayyidona Ali (måtte Allah være fornøyd med han) sier: «Denne Dua’en 
burde være skrevet og knyttet rundt armen til den fødende kvinnen. Vi 
har erfart at det ikke finnes noe mer fantastisk enn dette.» (Fatawa ibn 
Taymiyya, 19/65).  
 

Imam Ibn Taymiyya’s student, Imam Ibn al-Qayyim har også fortalt at 
det er mange salaf som har sagt at Ta'viz er lovlig, inkludert Imam 
Ahmad ibn Hanbal (måtte Allah vise nåde over han). Deretter har Ibn 
al-Qayyim selv sitert flere forskjellige Ta'viz (Zad al-Ma’ad, 3/180).  
 

Med tanke på alle bevisene ovenfor, så er det ganske klart at Ta'viz ikke 
er ulovlig eller shirk, dersom  kravene ovenfor er opffylt.   
 

Idag har vi folk som overdriver ved å erklære all form av Ta'viz for shirk 
og kufr. På den andre siden er det noen som mener Ta'viz er alt og kan 
brukes til alt. 
Begge disse oppfatningene er feil.  
 

Bruk av Ta'viz er lovlig men bruk det med fornuft. Vanligvis er det bedre 
å bruke de dua’ene som er skrevet for alle problemer eller sykdommer 
og i tillegg til det ty til medisinsk behandling. Derimot er det greit 
om  Ta'viz bare er  brukt  noen ganger.  
 

Om det er fare for at personen vil begynne å tro at Ta'viz i seg selv 
fungerer, burde man ikke gi den personen Ta'viz. Dette er det 
personen som gir Ta'viz som velger, og ikke vi som velger for han.   
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Det er mange mennesker som aldri gjør duaa og som ikke bryr seg om 
Islamske ritualer og gode gjerninger, men som alltid bruker Ta'viz. For 
slike folk er det bedre å ikke Ta'viz, da burde man heller vise  dem til 
den riktige retningen og til gode gjerninger.  
 

Det var en gang en søster som spurte meg om jeg kunne fortelle henne 
en duaa eller skrive noe til henne med tanke på at hun ville gifte seg 
med noen hun likte, og hun fortalte meg også at hun ikke får svar på 
dua’ene sine. Så da spurte jeg: «Er du dekket til når du går ut av 
hjemmet ditt?»  Hun svarte nei. Så spurte jeg: «Ber du salah 
regelmessig?» og igjen var svaret nei. Så da sa jeg: « Fra i morgen gjør 
denne spesielle dua’en etter salat al-fajr, og fortsett med dette i 6 
måneder, og In shaa allah blir din duaa akseptert. En annen viktig 
Ta'viz er at du gjør denne spesifikke dua’en og blåser på skjerfet ditt og 
bruk det skjerfet når du går ut!» 

 

Konklusjonen er at det er generelt lov å bruke amulet (Ta’wiz) om du 
bruker det i samsvar med  kravene ovenfor. Derimot visst det er noe 
som ikke er lov så vil det ikke være lovlig.  
 

Og Allah vet best! 
 

(Mufti) Mohammad ibn Adam  
Darul Iftaa 

Leicester, UK 

 

Oversatt av Ameena Straume  

Sjekket av Abo Aaliyah og Imam Tehsin Abo Barirah 
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