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تعويذ برای ايجاد محبت مخالف شرع است!
در اصول شرعيت اسالمی ،ھمۀ روابط انسانی بايد در پرتو و چوکات ضوابط و قواعد اسالمی ايجاد و تحکيم
يابد .ھر آن رابطه ای که بين انسانھا )مرد و زن( بر اصول ،چوکات وضوابط شرعی ايجاد نگردد و درخالف آن
باشد شرعـاً مردود و ھرگز مورد پذيرش يک مسلمان و اسالم نمی باشد.
روشن است که دوستی ومؤدت خارج از اصول اسالمی برای ھيچ يک از طرفين الزام آورھم نيست و تعھدى را
به نفع يا ضرر آنھا به دنبال ندارد.
شرع اسالم برای محبت ،مؤدت و دوستی بين مرد وزن و بين زوجين چاره ای دقيق وعملی را سنجيده ومی خواھد
که اين روابط ودوستی بين )مرد وزن ( بايد با »عقد« و »پيمان« مستحكم ،براى طرفين الزم االجراء باشد.
دين مقدس اسالم بدين باور است که ارتباط بين جوانان )مرد و زن( ،يك نوع ارتباط انسانى است كه در نوع خود
می تواند اين روابط به شكل عقد ازدواج تحقق و تضمين گردد.
دين مقدس اسالم می خواھد که با انعقاد اين قرارداد)عقد زواج( ،ھر دو طرف ) زن ومرد ( در برابر يك ديگر
متعھد شوند ،وھردوطرف بايد به تحقق مواد مندرج عقد ملزم باشند.
ھدف نھائی که شرع اسالمی از انعقاد اين عقد در نظر می گيرد ،تحقق بخشيدن ،ارتباط شرعی وايجاد محبت،
صميميت ،مھر و عشق واقعی بين طرفين و تداوم نسل بشری به صورت احسن و با محتوی تر است .
در اين عقد نه تنھا صحبت ھا وتبادل کلمات عاشقانه بين طرفين ) مرد وزن ( بلکه تماس ھای بدنی ھم داخل
محدودۀ شرعی می گردد .اسالم اجازه نمی دھد که با ايجاد روابط غير شرعی در نھايت امر به تحريم حالل و يا
تحليل حرام منتھى گردد .ھر زمانی که اين روابط ،ضوابط حالل وحرام را متزلزل ويا ھم زير سؤال قرار دھد ،
شرع اسالمی آن را مردود دانسته و رد می نمايد.
شرع اسالمی با تمام صراحت بيان می دارد که ايجاد مؤدت ودوستی بين پسر ودختر با انعقاد عقد شرعی به شکل
واقعی آن ايجاد گرديده واين عقد مانع ترك واجبات دين مانند نماز ،روزه  ،حج غيره وغيره  ...نيز می گردد.
نقطۀ قابل دقتی که شرع غرای محمدی درعقد اين دوستی ومؤدت بين طرفين در نظر می گيرد  ،اينست که اين
روابط دوستی را بين طرفين انحصاری می سازد و نمی گذارد که اين دوستی شامل حال تعداد کثيری شود،
طوری که اين شيوۀ دوستی امروز در جوامع غربی به يک شيوه و رفتار معمولی مبدل گرديده است.
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دين مقدس اسالم با عقد مقدس )زواج ( می خواھد تضمين واقعی را در بين طرفين به وجود آورده ومی خواھد که
)پسر ويا دختر( فقط دوست ،رفيق و شريک زندگی به يک ديگر باقی بمانند و ھريک از طرفين در خدمت اھداف
و مقتضيات دوستى با ھم پايدار باقی بمانند .
مطابق مواد مندرج اين عقد مقدس که به حضور داشت شاھدان و ولی طرفين  ،با خواندن خطبه والزامات مادی ،
صورت می گيرد ،ھردو جانب )پسر ودختر( نميتوانند در يك زمان با دو دختر و يا ھم دوپسر تعھد ببندند .در
اين تعھد ھردوجانب مکلف می گردند که استفادۀ وجودی در چوکات شرعی بدون محدوديت زمانى و مكانى ،در
اختيار يک ديگر قرار می دھند.
دين مقدس اسالم در ارتباط دوستی بين طرفين) پسر و دختر( اداب دوستی خاصی را دنبال می کند ومی خواھد که
اين دوستی صرف به وسيلۀ تعويذ وتومار نه بلکه اين دوستی بايد  ،سچه  ،نظيف  ،دوامدار  ،ھدفمند باشد ،بر ھمين
بنياد است که نصحيت ودستور شرع برای پسر ودختر اينست که قبل از انتخاب دوست ،ھدف خود را از دوستى
بايد معين كرد.
شرع اسالمی کوشش می کند که دوستی بايد مبتنى بر اھداف صحيح  ،معقول و مناسب باشد .اگر اين دوستی ھدفمند
و نامناسب باشد ،وصرف برای استفاده جنسی بناء يابد  ،به حيث دوستى بيھدف به شمار می رود که تعويذ
وتعويذ نويسان ھم نمی توانند آن را شرعی و مقبول سازند.
خوانندۀ محترم !
يکی از ساحه ھای فعاليت مال ھای تعويذ نويس که زيادترين شان در زيارت ھای مشھور ومعروف افغانستان جای
گرفته اند ،نوشتن تعويذ ھای ايجاد محبت خارج عـقـدی در بين جوانان وبه خصوص بين نامزادن ودر مجموع بين
زن وشوھر است.
ھستند مراجعين اين تعويذ نويسان که خواستار ايجاد محبت ودوستی در خارج عقد ھای شرعی می باشند  ،ولی
ناگفته نماند که در برخی از اوقات مراجعانی ھم در نزد ھمين تعويذ نويسان مراجعه می نمايند که خواستار ايجاد
تفرقه ودشمنی در بين فاميل ھا و رقبای دوست دختر و دوست پسرخويش می باشند .
تعويذ نويسان مطابق خواست مراجعان مصروف سحر وتعويذ نويسی سحری شده وگويا به زعم و يا تالش کاذبانۀ
خويش و در تناسب با مقدار پول تأديه شده ،اندازۀ مھر ومحبت ،و مقدار شر وعداوت را زياد و کم می سازند؟!.
اين افراد خالف ارشادت رسول ﷲ صلی عليه وسلم بوده و خالف شرع غرای محمدی غرض به اصطالح معالجۀ
خويش به اين ساحران تعويذ نويس مراجعه می نمايند ،در حالی که اين مراجعه وطلب کمک از ساحران خالف
شرع و نصوص شرعی است.
پيامبر بزرگوار اسالم محمد صلی ﷲ عليه وسلم فرمود است َ ››:من أتی عرّافا ً فسأله عن شی ٍء فص ﱠدقه؛ لم تُقبَل له
صالة أربعين يوما ً‹‹) .مسلم()اگر شخصی نزد کاھنی برود و از او در مورد چيزی سؤال بکند ،سپس او را تصديق
بنمايد ،نماز چنين شخصی تا چھل روز پذيرفته نخواھد شد(.
ھمچنين در حديثی از حضرت أبو ھريره -رضی ﷲ عنه روايت است :رسول ﷲ -صلی ﷲ عليه وسلم -فرموده
است›› :ومن أتيکاھناً فص ﱠدقه بما يقول ،فقد کفر بما أُنزل علی مح ﱠمد‹‹ ) .أبو داوود(
ترجمه :و ھر کس نزد کاھنی برود ،و او را در گفتهھايش تصديق بکند ،با اين کار ،به آنچه بر محمد نازل شده کفر
ورزيده است.
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عمل به دساتير اسالمی بعد از رسيدن به شخص امر حتمی بوده و انسان مسلمان درصورت تخلف ازآن قابل مؤاخذۀ
شرعی می باشد .الھی ما را ھدايت نيکی کن آمين يا رب العالمين آمين
تتبع ونگارش :
الحاج داکترامين الدين »سعيدی -سعيد افغانی«
مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيک افغان ومسؤول مرکزفرھنگی د حق الره -جرمنی
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