
www.islamicportal.co.uk  

Using Yā Budūḥ in Taʿwīdh 

Question 

Is it permissible to use a taʿwīdh which has yā budūḥ therein?  

Answer 

We have not come across the term “budūḥ” in the names and qualities of Almighty Allah 
mentioned in the Qurʾān and Sunnah. Its use therefore is not permissible. A person should only 
use those names of Allah that are transmitted in the Qurʾān and Sunnah. There is broad 
consensus of the four schools of thought on this principle that other terms are not to be used 
when supplicating to Allah even if their meaning is correct. This is because the names of Allah 
are tawqīfī (divinely ordained).   

Some scholars suggest “budūḥ” is a name of Allah in Hebrew and therefore its use is permitted. 
We have reservations regarding this for several reasons. First, several Rabbis and experts on 
ancient and modern Hebrew have confirmed to us in writing that they are not aware of the 
existence of such a word in Hebrew and do not know its meaning (see below). Second, it does 
not appear that Muslims who have historically used the term “Budūḥ” used it because it is a 
name of Allah in Hebrew. Its origins and roots do not appear to be entirely clear although it 
appears to have been used for to develop love, as well as a form of protection for letters, 
merchandise, travellers and pregnant women without the “yā”, just the term “budūḥ”. Third, 
many scholars have warned against using non-Arabic terms in taʿwīdh, although some suggest 
this is when the meaning is unknown. However, when addressing Allah Almighty, only those 
names should be used that are transmitted in the Qurʾān and Sunnah, as mentioned above. 
Fourth, there is a suggestion that the term is used in magic based on what is mentioned in the 
Turkish Encyclopaedia of Islam. We have not been able to verify this.    

As there is uncertainty regarding the meaning and origins of “budūḥ” and it is a term that is 
being used to address Allah, caution must be exercised.       

‘‘ ای دبوح، ای دبوح، ای دبوح’’وسال: اکی اعمل دنی ےن اکی رہم ونبا ریھک ےہ، سج ےک ادنر ، طبعة جديدة(: ٢/٤٩٦قال الش يخ يوسف الدلاينوي يف فتاويه )

انیل اسیک ےہ؟   وہ اکذغ رپ رہم اگلداتی ےہ اور اتہک ےہ ہک اس وک رمضی وک الپںیئ بج ہک وہ اپین ںیم لح ںیہن وہیت ےہ۔ ااسی رکان اور اس رپ رکشاہنےک اافلظ ےھکل وہےئ ںیہ، سج ےس

 وجاب: ای دبوح ںیم ےھجم ااکشل ےہ ہک ہی اجزئ ےہ ای ںیہن۔ 
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وسال: ای دبوح ےک قلعتم ضعب رسایین زابن ںیم ابری اعتٰیل اک انم التبےت ںیہ اور ضعب ومٴلک ” ادماد ااتفلوی ںیم ےہ:( ۳) ولعمم ںیہن۔( ۲) رشک وہےن یک وت قیقحت ںیہن۔( ۱)

ت وک وہ اس ےس علطم رفامای اجٴوں۔ اوجلاب: ھجم وک ھچک قیقحت ںیہن اور دبون قیقحت اس ےک ڑپےنھ اک انم ےتہک ںیہ اور ای ےک اسھت ڑپےنھ وک یھب عنم رکےت ںیہ اس یک وج قیقحت رضح

 سپ سج وعتذی رپ ہی )ای دبوح( اھکل وہا وہ اس اک اامعتسل اجزئ ںیہن۔ ، دلج اہچرم(۸۹۔ )ادماد ااتفلوی در ثحب وعتذیات واامعل، ص(“۱۴۵وک اجزئ ںیہن اتھجمس )ہمتتٴ اویل ص

 اعتٰیل املعواہلل 

 ۔داراولعلم دویدنب داراالاتفء، 

سج (: ٢٥١رشعي احاكمات )ص  ےک( كام يف معليات وتعويذات اور اس ٢٤٣وقال الش يخ أ رشف عيل الهتانوي يف بياض أ رشيف )ص 

 رھگ ںیم نج ٓاواز داتی وہ ای ڈراات وہ اس وک ھکل رک دروازہ رپ اگلدے، نج ےک رش ےس وفحمظ رےہ اگ۔

 

(: ومن أ راد أ ن حتبه زوجته حبا شديدا ١٠١)ص  العامر ورصف اجلن اس تحضار يف ال رسار كزنابن سينا يف الروحانيات املسمى بوقال 

يف العشاء، وعند  ٢٠٠٠يف املغرب، وعدد  ٢٠٠يف الظهر، عدد  ٢٠يف الصبح، عدد  ٢أ و خالفها فيقول: اي ودود، اي بدوح، يذكره عدد 

حبق امسك اي ودود اي بدوح هبود  ٢٥٢ متامه يقرأ  هذا ادلعاء يقول: اللهم اي مقلب القلوب ومرصفها كيف تشاء ملا تشاء، فثبت احملبة يف قلب

هنا جتيء رسيعا، انهتىى وذكر املزيد.   اي اي حبيب، فا 

ليه، وهللا أ عمل، وقال ال مام الغزايل يف  (: ابب قطع صيد البحر، وهو ٧٩)ص ال رسار اخملزونة يف الطب الروحاين الكتاب اذلي ينسب ا 

عند الطيور الطيارة وول صيده ووجد عرساته فالن ابن فالنة، حرز الوحوش  هذا اسفاسفا ول ساح وطار منه حب القناح وزجه وطار

أ قسمت عليمك حبيلوص وغيلوص وس بعة من اجلن جلوس، ل يأ تهيم حيتاهنم يوم سبهتم ويوم ل يسبتون، ك هنم محر مستنفرة فرت من 

النة، حبق اي شلمخا أ نت مشلخا واي غيطلون الرايح قسورة، كذكل يفر صيد البحر كباره وصغاره عن ليخ أ و عبث أ و عامةل فالن ابن ف

 اي بدوح اي بدوح اي بدوحختلخلت نرد بك ال عداء من لك وهجه وابلمس ترمهيم من البعد ابلشتت كذكل يتشتت صيد فالن ابن فالنة، حبق 
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ل ابهلل العيل العظمي، وحبق أ م  أ قسمت عليمك أ يهتا املالئكة الروحانية أ ن جتيبوا سامء رب العاملني وحبق جفش تظخر، ول حول ول قوة ا 

 موىس حنابيد، انهتىى.  

 أ و الرساةل عنوان أ سفل مكتوبة جندها ما كثريا اليت ال ربعة احلروف هذه: بدوح(: ١/٢٦٠يف تمكةل املعامج العربية )ريهنارت دوزي وقال 

 بتعب، يشعر أ ن دون اليوم طوال السري يس تطيع بدوح لكمة معه حيمل حني املسافر أ ن أ اثرها أ مه ومن الامتمئ، من رضب اخلامت عىل منقوشة

ن ذا جنيهنا تسقط أ ن ختىش اليت احلامل املرأ ة وا   عنواهنا عىل اللكمة هذه توجد اليت الرساةل وان. تسقط ومل محلها أ متت بدوح لكمة محلت ا 

ىل حامتا  تصل ليه أ رسلت من ا  ن مث. ا   ويه مميونة أ هنا الناس يرى اليت الزوجية ال عداد متثل فهىي احملبة، خلق يف أ يضا تس تخدم اللكمة هذه ا 

 ، انهتىى. ٨٦٤٢ أ و ٢٤٦٨

ليه سلمية، بدوح: لكمة تكتب عىل اخلطاابت لتصل عىل امل (: ٩٢)ص  املرصية والتعابري والتقاليد العادات قاموسوقال محمد أ مني يف  كتوب ا 

من . يعتقدون يف اخلوامت والطوالع نيسلممن امل  رياوأ صل هذه اللكمة أ ن كث .التجارية وعىل فص خامتهوغال بعضهم فاكن يكتهبا عىل السلع 

 :ذكل خامت يُسمى خامت أ يب سعيد، اكن يكتب عىل رق غزال أ و ورق ويعلق متمية وشلكه هكذا

٢ ٩ ٤ 

٧ ٥ ٣ 

٦ ١ ٨ 

 :وبعضهم يكتبه حرفيا هكذا

 ب ر و

 أ  ه ط

 د ج ح

أ رب وجلب عرش، وجيعلون لهذا اخلامت رسا عظامي يف بلوغ امل موع مخسةلو مجعت لك سطر طول أ و عرضا وجدت اجمل ومزية هذا اخلامت أ نك

ذا قرأ ت ال راكن ال ربعة، اكنت ب د و رياخل ذا كتبت  ودفع الرش، وأ نت ا  ذا اكن مسافرا مل جيد يف سفره تعبا، وا  ح، ويعتقدون أ ن من محلها ا 

وحبق  ،الروح والروح نياي بدوح اي بدوح اي بدوح، أ لف بة: "وتكتب أ يضا للمحبة وتبخر وتتىل علهيا هذه العزمية، عىل رساةل وصلت سامل

، انهتىى بدوح بدوح :ما تكتب عىل اخلطاابت ريااكن يف عهدان كث. مث تعلق عىل العنق أ و حتمل عىل الرأ س ".القمل واللوح، وأ دم وحواء ونوح

 الكم محمد أ مني.

 عىل بدوح لكمة يكتب املشاخي بعض رأ يت كنت: (٦/٩٨يف رساةل حقيقة البدعة املطبوعة يف أ اثره ) ة عبد الرمحن املعلمي الاميينوقال العالم

هنا تنقطع امحلى عهنم، حىت لقد كتبهتا لرجل يف هتام ة صفة خمصوصة، ويتعلقها احملموم، فكنت أ ان أ كتب ذكل ملن به محى، فاكنوا يقولون: ا 

يل  بعد مدة، وأ خربين أ نه علقها فمل تعاوده امحلى، وأ ن رجال من أ حصابه أ صابته امحلى، فأ عطاه تكل المتمية عيهنا فانقطعت عنه، وأ ظنه فعاد ا 

ن تكل المتمية اش هترت يف قريهتم، فصار لك من أ صابته امحلى يس تعريها .ذكر اثلثا ين تدبرت أ حاكم الس نة والبدعة ووقفت عىل  .وقال: ا  مث ا 

نه يصاب ودلي وغريه ممن يعز عيل ابمحلى ،يف الامتمئما ورد  فتحدثين نفيس أ ن أ كتهبا فأ متنع، أ سأ ل هللا  ،فامتنعت من كتابة بدوح، حىت ا 

ىل نفيس،  تعاىل أ ن يوفقين ملا حيبه ويرضاه. وأ قول كام قال النيب صىل هللا عليه وسمل: اي مقلب القلوب ثبت قليب عىل دينك، اللهم ل تلكين ا 

نك ىل ضعف وعورة وجعز. فا  ىل نفيس تلكين ا  ن تلكين ا  ن كرث من املتصوفة وحنومه ليس جحة ول ش به  ا  ىل التجربة وا  واملقصود أ ن الاستناد ا 

 ، انهتىى. جحة، ومل يقل بأ نه جحة أ حد من سلف ال مة ول أ حد من ال مئة والعلامء الراخسني
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التنقيح حلمك التلقيح. ويف أ خرها رساةل ابمس: لكمة  رأ يت رساةل ابمس بدوح:(: ١٧٥وقال الش يخ بكر أ بو زيد يف معجم املنايه اللفظية )ص 

هـ ومؤلفها الش يخ حسني ميك من علامء مكة زادها  ١٣٤٢بدوح اليت اعتيد وضعها حتت عنوان كتب املراسالت. طبع مطبعة القاهرة عام 

يبعثون ابلبضائع  ومفادها أ ن جتار احلجاز عندما ويه دلى القايض مبحمكهتا الش يخ محمد الرفاعي، من موجودات مكتبته احلافةل. هللا رشفا.

ىل ال فاق يتعرض لها اللصوص، سوى ما يكتب عليه امس اتجر مبكة امسه بدوح فانبعث من هذا بعض الاعتقاد دلى التجار، وصاروا ، ا 

 انهتىى.وهذه متمية عن ادلليل يتمية،  ،طلبا لسالمهتا بدوح بضائعهم هذه اللكمةيكتبون عىل 

ا ہ ، ای وسال: (: ١/١٤٩ويف عزيز الفتاوى للمفيت عزيز الرمحن العامثين املطبوع يف اجملدل ال ول من فتاوى دار العلوم ديوبند )

 

 ت
يطہ
طی

امس ای دبوح ، ای 

 ہ، سک اک انم ےہ ، رحتری رفاموںی۔ 

ث

ارقح ےن اےنپ ااتسذ رتحمم وعلق عليه املفيت محمد شفيع العامثين فقال: وجاب: دنبہ وک ان اامسء یک قیقحت ںیہن ےہ، واہلل اعتیل املع۔ وتسمدب 

 ۔ دمحم عیفش افع اہلل ہنع۔م ںیہنرضحت االعلۃم اونر اشہ ریمشکی ےس انس ےہ ہک ظفل دبوح الب دشتدی دال ربعاین زابن ںیم اہلل اعتیل اک انم ےہ۔ ہیقب اامسء اک احل ولعم

مداد املفتني للمفيت محمد شفيع العامثين املطبوع يف اجملدل الثاين من فتاوى دار العلوم ديوبند ) ای دبوح ےک ایک ینعم ںیہ اور اس وسال: (: ٢/٢٣٨ويف ا 

ںیہن ےہ، حیحص ظفل دبوح حتفب ابء وفیفخت دال۔ قیقحت ہی ےہ ہک ہی رعیب زابن اک ظفل ںیہن اک ورد اسیک ےہ؟ اوجلاب: دبوح ہی ظفل اعم وطر رپ مضب ابء ودشتدی دال وہشمر ےہ رگم ہی حیحص 

وہان اثتب ےہ وت ای دبوح اک وہفیظ ےب اتلم اجزئ ہکلب ربعاین ںیم اہلل اعتیل اک انم ےہ، اور ارگ رعیب رقار دای اجوے وت اس ےک ینعم اعزج رکےن واےل ےک ںیہ۔ رہب احل، بج دخا اک انم 

، محمد ١٢، وكتب يف احلاش ية حتت قوهل أ نه امس هللا ابلعربانية: هكذا أ فاده ش يخنا العالمة مولان محمد أ نور شاه الكشمريي قدس رسه۔ ےہ

  شفيع، انهتىى.

ٓان ںیم وت ہی انم ںیہن ےہ، رق :وبه وادله املفيت محمد شفيع العامثينوص (١/٢٧٩فتاوى عامثين ) محمد تقي العامثين يفالعالمة قال ش يخنا عىل هذا و 

 رگم ضعب الہ ملع ےن اھکل ےہ ہک ربعاین زابن ںیم اہلل اک انم ےہ۔ 

هللا تعاىل.  ولقد سأ لنا كثريا من علامء الهيود والعربانية، فلكهم أ جابوا بعدم الاطالع عىل هذا اللفظ ومعناه، ورصحوا بأ نه ليس من أ سامء

ن هذهو      زيية:  لكأ جوبهتم ابل 

Response from Rabbi Herschel Gluck, London: Dear Imam Yusuf Shabbir, I am not aware of such a name for 
God Almighty! Perhaps you could provide some more information or background. Best wishes, Herschel 
Gluck OBE 

Response from Dr Tamar Drukker, Senior Lecturer in Hebrew, SOAS London: Dear Yusuf, I am not aware of the 
term Buduh, or a variant, used as one of the Hebrew names of God. Sorry. Tamar. 

Response from Rabbi Mendel Adelman (www.chabad.org): That word is definitely not a Hebrew word. There 
are a few words that are similar though. Bad (stalk). Avad (lost). Badah (mistake/error).  

Response from Rabbi Julie Zupan (www.urj.org): Buddah or Buduh is not a Hebrew word and has no meaning 
in the Hebrew language.   

Response from Professor Sacha Stern, Head of Department, Hebrew and Jewish Studies, University College London: 
Dear Imam Yusuf, I have never seen this word in Hebrew for the name of God. Best wishes, Sacha.  
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Response from Dr Lily Kahn, Reader in Hebrew and Jewish Languages, University College London: Dear Imam 
Shabbir, Many thanks for your email. Unfortunately, I don’t recognise the term ‘Buduh’ or anything 
similar as a name for God in Hebrew. The closest I can think of are terms such as עולם של רבונו  ‘ribbono 
shel olam’, meaning ‘the Master of the Universe’ or עולם בורא  ‘the Creator of the Universe’, but these are 
quite different so I can’t imagine that they are very relevant. With best wishes for your research, Lily. 

Response from Professor Geoffrey Khan, Regius Professor of Hebrew, University of Cambridge: Dear Imam Yusuf, 
Many thanks for your message. Please could you let me know where you have found the term Buduh. I 
cannot think of any obvious Hebrew or Aramaic connection. With best wishes, Geoffrey. 

ادعاد ےک ذرہعی یھب وقنش دانی درتس ےہ، ادعاد ٓاتی ےک وہں ای اامسء اہیہل ےک (: ٢٨/٣١٥وعىل هذا قال املفيت محمود حسن اجلنجويه يف فتاويه )

 ترك يف املدح(: ١٤/١٦٨وقال النووي يف رشح مسمل )اامعتسل ےس رپزیہ رکان اچےئہ وخاہ یسک زابن ےک وہں۔ وہں۔سج ابعرت اک وہفمم ولعمم ںیہن اس ےک 

 أ و كفر معناها أ ن لحامتل مذمومة فهذه معناها يعرف ومال العربية بغري واليت اجملهوةل والرىق الكفار الكم من يه اليت الرىق هبا املراد الرىق

 ل هنا ،معناها يفقه ل اليت الرىق عن املسلمني علامء هنىى(: ١٩/١٣وقال ش يخ ال سالم ابن تميية يف فتاويه ) ، انهتىى.مكروه أ و منه قريب

ن الرشك مظنة  اجامتع عند الرىق جواز عىل العلامء أ مجع(: ١٠/١٩٥وقال احلافظ ابن جحر يف الفتح )، انهتىى. رشك أ هنا الرايق يعرف مل وا 

 بل بذاهتا تؤثر ل الرقية أ ن يعتقد وأ ن غريه من معناه يعرف مبا أ و العريب وابللسان وصفاته بأ سامئه أ و تعاىل هللا بالكم يكون أ ن رشوط ثالثة

 من بريئا ليكون معناه يعرف اذلي العريب وابللسان خاصة وأ سامئه هللا بذكر يكن مل ما الرىق من كره(: ١٠/١٩٦. وقال )تعاىل هللا بذات

 بغري أ و املزنةل كتبه يف والكمه وصفاته تعاىل هللا أ سامء بغري الرقية من اكن ما(: ١/١٧٤عيل القاري يف املرقاة )املال وقال ، انهتىى. الرشك

هنا ،علهيا فيتلك حماةل ل انفعة أ هنا مهنا يعتقده وما العريب اللسان ايها مهنية، فا   وما ،اسرتىق من تولك ما: بقوهل والسالم الصالة عليه أ راد وا 

 العريب بغري الرقية وبتحرمي: )امليك( جحر ابن قال. وقال: مبهنية فليست املروية والرىق تعاىل هللا وأ سامء ابلقرأ ن اكلتعوذ ذكل خالف عىل اكن

 من يرد ومل معناه، يفهم ل عريب أ و عريب غري الكم عىل تش متل أ ن احملذور ومن(: ٣/١١٢٥وقال )، انهتىى. ال ربعة املذاهب أ مئة رصحت

نه حصيح، طريق ( ٧/٢٨٧٨(. وقال )٧/٢٨٦٩وراجع فيه ) .كفر عىل اش امتهل لحامتل;  ال ربعة املذاهب أ مئة من جامعة به رصح كام حيرم فا 

نيف رشح احلديث   يعرف مل ما ومهنا ،رشعا جيوز ل مما غريها أ و كفر لكمة أ و ش يطان أ و صمن امس فهيا رقية: أ ي: رشك والتوةل والامتمئ الرىق ا 

 .، انهتىىمعناها

 الهيودية، فأ خربين بأ ن بدوح يس تعمل يف السحر، وهذا جوابه:مث اتصلت بصديق يل ادلكتور محمود صاحل الرتيك وهل دكتوراه يف 

Response from Dr Mahmut Salihoglu, Istanbul University: Dear brother Yusuf, I attach an article from the 
encyclopaedia of Islam in Turkish on beduh: https://islamansiklopedisi.org.tr/beduh.  You can use its 
bibliography and refer to the sources. a short summary of the article is as follows: BEDUH: A word used 
in magic (sihr). Some Turkish and Persian dictionaries without any evidence argue that its origin is 
Arabic or Hebrew. Some of them say it is one of the names of Allah (asma’ al-husna, similar to wadud) or 
it is a name of an angel or deity or it is a distorted form of Buddha. However, no Arabic dictionary 
supports these views. It seems that the main point of these views is to provide the word a magical 
significance. There is no reference to the word in the Bible nor in the Qur’an. After this introduction, 
the author gives detailed information about use of the word for magical purposes and its explanation.  
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قال هللا تعاىل: وهلل ال سامء احلس ىن فادعوه أ ن أ سامء هللا تعاىل توقيفية.  ففيهرمحه هللا ذكره املفيت محمد شفيع العامثين  املعىن العريب اذلي وأ ما

منا وال سامء(: ٩/١٢هبا. قال ابن بطال يف رشح البخاري )  نفسه، به مسى ما بغري هللا يسمى أ ن جيوز ول والس نة، الكتاب من توقيفا تؤخذ ا 

ل تعمل ل وصفاته هللا أ سامء: هللا رمحه القابىس بن احلسن أ بو وقال(: ١٠/١٤١وقال )انهتىى.   وس نة تعاىل هللا كتاب والتوقيف ابلتوقيف، ا 

منا ال مة، عليه أ مجعت وما مدخل، ذكل ىف للقياس وليس أ مته، اتفاق أ و السالم عليه نبيه ونقهل . الرسول بيان من علموه مسع عن هو فا 

لفصل ال ول يف بيان أ ن أ سامء هللا تعاىل من حيث ا(: ١٦٤وقال الغزايل يف املقصد ال س ىن )ص (. ١١/٢١٧يف فتح الباري )احلافظ 

وقال جامل ادلين الغزنوي احلنفي يف أ صول ، انهتىى وبسط الالكم. بل ورد التوقيف بأ سام سواها ،التوقيف غري مقصورة عىل تسعة وتسعني

قناع )، انهتىى. قياسا أ خذها جيوز ول توقيفا تؤخذ وجل عز هللا وأ سامء(: ١٠٨ادلين )ص   أ هل أ مجع(: ١/٣٦وقال ابن قطان الفايس يف ال 

 ابلكتاب الوارد التوقيف طريق من مأ خوذة وأ وصافه هللا أ سامء. وقال: لغة ول قياسا تؤخذ ل تعاىل هللا أ سامء أ ن املعزتةل ومجهور الس نة

ن سبيل الوقوف عىل أ سامء هللا تعاىل وصفاته وموجبات مرضاته (: ١/٣٨وقال التوربش يت يف رشح املصابيح )، انهتىى. وال جامع والس نة ا 

هو التوقيف من عند  ،وخسطه والاس تعداد للمعاد يف النشأ ة الثانية وغري ذكل من ال مور اليت ل يقع حتت احلواس ول تقتضهيا بذاهتا العقول

ل  أ سامء هللا تعاىل توقيفية: (٧/١٨٨ورشح مسمل ) (٦/٢٤٨وقال النووي يف رشح املهذب )، انهتىى. المهللا بواسطة ال نبياء علهيم الس

ل بدليل حصيح ل ابل سامء احلس ىن كام قال تعاىل:(: ٥/٨وقال ابن تميية يف اجلواب الصحيح ). ، انهتىىتطلق ا  ذا دعي مل يدع ا  وهلل ال سامء  ا 

ىل أ ن يرتمج أ سامؤه  ،وأ ما ال خبار عنه فهو حبسب احلاجة. اذلين يلحدون يف أ سامئهاحلس ىن فادعوه هبا وذروا  ذا احتيج يف تفهمي الغري املراد ا  فا 

. وقال عالء ادلين البخاري يف كشف ال رسار رشح أ صول الزبدوي ، انهتىىبغري العربية أ و يعرب عنه ابمس هل معىن حصيح، مل يكن ذكل حمرما

 أ سامء: احلجج مفاتيح كتابه يف القشريي القامس أ بو وقال(: ١٤/٢٣وقال العيين يف معدة القاري )، انهتىى. توقيفية عاىلت هللا أ سامء(: ٢/٤٣)

طالقه وجب ال صول هذه يف ورد امس فلك وال جامع، والس نة الكتاب فهيا ويراعى توقيفا تؤخذ هللا  جيوز ل فيه يرد مل وما تعاىل، وصفه يف ا 

طالقه ن وصفه، يف ا   ، انهتىى. معناه حص وا 

Allah knows best 
Yusuf Shabbir 
26 Dhū al-Ḥijjah 1439 / 6 September 2018 
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir 
 

Response from Shaykh al-Islām Mufti Muḥammad Taqī ʿUthmānī (b. 1362/1943) 

Assalāmu ʿalaykum, dear respected Shaykh al-Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani Sahib 

I pray you are in the best of health.  

We have received a question in relation to the use of “Ya Budūḥ” in taʿwīdh. I have compiled a 
draft answer, however, wanted to seek your view in relation to this. This is primarily because 
respected Ḥaḍrat Mufti Muḥammad Shafīʿ Ṣāḥib (may Allah have mercy on him) wrote a Fatwa 
that it is permissible because ʿAllāmah Anwar Shāh Kashmīrī (may Allah have mercy on him) 
was of the view that it refers to Allah Almighty in Hebrew. We have checked with many Rabbis 
and Hebrew experts who have confirmed in writing that they are not aware of any such word 
in Hebrew. In fact, the Turkish Encyclopaedia of Islam suggests that the term is used for magic, 
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although we have no verification for this. Outlined below are their responses along with Ḥaḍrat 
Mufti Muḥammad Shafīʿ Ṣāḥib’s Fatwa and other related Fatāwā and information I could locate. 
This includes the Fatwa of Ḥakīm al-Ummat Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānawī (may Allah have 
mercy on him) of impermissibility, along with a taʿwidh in his book which has this term. In 
addition to this, the earliest references I have found for this term is in a book of Ibn Sīnā and 
also in a book attributed to Imam Gazālī, though I am not sure if this attribution is correct.  

It would be really beneficial to know your view in this regard.    

Jazakallah  
Wassālam ʿalaykum 
Yusuf Shabbir, Blackburn, UK  

 دم ہلظ وجاب از خیش االالسم رضحت ومالان یتفم دمحم یقت امثعین اصبح

 ومالان ویفس اصبح ہملس اہلل اعتیلزعزی رگایم انجب  

 االسلم مکیلع ورۃمح اہلل اعتیل ورباکہت

ےک ابرے ںیم ٓاپ اک وجمزہ وجاب داھکی، ام اشء اہلل انمبس ےہ، اور ایس ںیم اایتحط ےہ، ابوصخلص بج ہکبج وہ ینبم سج رپ وجاز وک ‘‘ ای دبوح’’دنبہ ےن 

یل اک انم ےہ ، درتس اثتب ہن وہا، ای مک از مک وکشمک وہایگ، وت اس ےس اانتجب یہ رکان اچےئہ۔اہتبل وعتذیات قلعم ایک ایگ اھت ہک ہی ربعاین زابن ںیم اہلل اعت

 یک اتکوبں ںیم ضعب رمہبت ااحلاقت اک یھب ااکمن ےہ۔ واہلل احبسہن املع۔ 

 واالسلم ، دنبہ دمحم یقت امثعین 

 ھ۱۴۴۰۔ ۲۔۳

 اظمرہ اولعلم اہسروپنروجاب از رضحت یتفم دمحم اطرہ اصبح ، یتفم 

 زعزی رکمم ، ومکیلع االسلم ورۃمح اہلل ورباکہت، ابہمس احبسہن اعتیل 

راقم ےئک ےئگ ںیہ وہ ٓاپ ےک وسمدہ وجاب اک اردو زابن ںیم رتہمج رکاای ۔ٓاپ ےن دعم وجاز اک وج مکح رحتری ایک ےہ وہ حیحص ےہ ، اےکس وج داللئ وسمدہ ںیم ا

 یھب درتس ںیہ۔

 دمحم اطرہ افع اہلل ہنع، یتفم اظمرہ اولعلم اہسروپنر ، وییپادبعل 

 ھ۱۴۴۰۔۲۔۵
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