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َللّا  َأُعوذُ  يما  الَشي طَان مان   ِبَا  الّرجا

يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 
دُ  َم  ّا  اْل  ََٰنا  (2) ال َعاَلمايَ  َرب ا  َللا يما  الّرْح  ما  َمالاكا  (3) الّرحا َتعايُ  َوإاَّّيكَ  نَ ع ُبدُ  إاَّّيكَ  (4) الد اينا  يَ و  دانَ  (5) َنس   اه 

َراطَ  َتقايمَ  الص ا َراطَ  (6) ال ُمس   (7) الّضال ايَ  َوَل  َعَلي هام   ال َمغ ُضوبا  َغي ا  َعَلي هام   أَن  َعم تَ  اّلذاينَ  صا
 

يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 
َأُل اَلّلَ ال َعظايَم َرّب ال َعر شا ال َعظايما َأن   فاَيكَ َأس  ،  .يُ َعافاَيَك َوَيش  َأُل اَلّلَ ال َعظايَم َرّب ال َعر شا ال َعظايما َأس 

فاَيكَ   .َأن  يُ َعافاَيَك َوَيش 
فاَيكَ  َأُل اَلّلَ ال َعظايَم َرّب ال َعر شا ال َعظايما َأن  يُ َعافاَيَك َوَيش  ،  .َأس  َأُل اَلّلَ ال َعظايَم َرّب ال َعر شا ال َعظايما َأس 

فاَيكَ   .َأن  يُ َعافاَيَك َوَيش 
فاَيكَ  َأُل اَلّلَ ال َعظايَم َرّب ال َعر شا ال َعظايما َأن  يُ َعافاَيَك َوَيش  ،  .َأس  َأُل اَلّلَ ال َعظايَم َرّب ال َعر شا ال َعظايما َأس 

فايَ   .كَ َأن  يُ َعافاَيَك َوَيش 
فاَيكَ  َأُل اَلّلَ ال َعظايَم َرّب ال َعر شا ال َعظايما َأن  يُ َعافاَيَك َوَيش   .َأس 

 
ما اَللّا  ما اَللّا , باس  ما اَللّا , باس   باس 

رَتاها مان  َشر ا َما  َللّا َوُقد  ُد َوُأَحاذاُر . َأُعوُذ ِبا رَتاها مان  َشر ا َما َأجا َللّا َوُقد  ُد َوُأَحاذارُ أَ َأُعوُذ ِبا  جا
ُد َوُأَحاذاُر  رَتاها مان  َشر ا َما َأجا َللّا َوُقد  رَتاها مان  َشر ا َما .َأُعوُذ ِبا َللّا َوُقد  ُد َوُأَحاذارُ  َأُعوُذ ِبا  َأجا
ُد َوُأَحاذاُر  رَتاها مان  َشر ا َما َأجا َللّا َوُقد  رَتاها مان  شَ  .َأُعوُذ ِبا َللّا َوُقد  ُد َوُأَحاذارُ ر ا َأُعوُذ ِبا   َما َأجا
ُد َوُأَحاذاُر  رَتاها مان  َشر ا َما َأجا َللّا َوُقد   .َأُعوُذ ِبا



 
فاًء ل يُ َغاداُر سَقماً  َفاُؤَك، شا َفاَء إاّل شا ، أَن َت الّشايف ل شا ، َأذ هاب ال َبأَس، واش فا  . الّلُهّم رّب الّناسا

 
ٍ لّمةٍ أعوُذ بكلماتا هللاا التاّمةا ،   . مان ُكل ا شيطاٍن وهاّمٍة ، ومان ُكل ا َعي 

 . أعوُذ بكلماتا هللاا التاّماتا مان شر ا ما َخلق
ََ ُضُرونا َأُعوُذ باَكلاَماتا هللاا الّتاّمةا مان  َغَضباها َوعاَقاباها ، َوَشر ا عاَباداها ، َوَمن  ََهََزاتا الّشَياطايا ، َوَأن    . 

 
ٌر، مان  َشر ا َما يَ ن زاُل ماَن الّسَما َشر ا َما َومان   ءا َأُعوُذ باَكلاَماتا هللاا الّتاّمةا الَّّلِتا َل ُُيَاوازُُهّن بَ رٌّ َوَل فَاجا

َها، َومان  َشر ا فاََتا َومان  يُ ع ُرُج فايَها،  ن   َر ضا َومان  َشر ا َما ََي ُرُج ما لّلي لا َوالنّ َهارا، َومان  اَشر ا َما َذرََأ يفا األ 
َي ٍ ََّي َرْح َنُ   . َشر ا َطَواراقا الّلي لا َوالنّ َهارا، إاّل طَاراقًا َيط ُرُق ِبا

 
.. ال َعر شا  َوَربّ  الّسب عا  الّسَماَواتا  َربّ  الّلُهمّ  ٍء..شَ  ُكلا    َوَربّ  رَبّ َنا ال َعظايما با   فَالاقُ  ْي   َوالنّ َوى. اْلَ 

.. َوال ُقر آنا  َواْل اْن ايلا  التّ و رَاةا  ُمن زالَ وَ  ءٍ  ُكلا    َشرا   مان   باك َأُعوذُ  ال َعظايما ذٌ  ن تَ أَ  َشْي  َيتاه.. آخا  أَن تَ  باَناصا
َّولُ  َلك فَ َلي سَ  األ  ٌء.. قَ ب   رُ  َوأَن تَ  َشْي  خا ٌء.. بَ ع َدك فَ َلي سَ  اْل  َقكَ  فَ َلي سَ  اهارُ الظّ  َوأَن تَ  َشْي  ءٌ  فَ و   َشْي 
ٌء.. ُدوَنك فَ َلي سَ  ال َباطانُ  َوأَن تَ   َشْي 

 
ما  ءٍ  ُكلا    مان   َأر قايَك.. اَلل ا  باس  ذايَك.. َشْي  ا  َأو   نَ ف سٍ  َشرا ُكلا   َومان   يُ ؤ  فايك.. اَللُّ  ٍد:َحاسا  عي  ما  يش   اَلل ا  باس 

 َأر قايَك..
ما  فايك.. َداءٍ  ُكلا    َومان   يربيَك.. اَلل ا  باس  دٍ  َشرا   َومان   يش  ٍ.. ذاي ُكلا    را  شَ  َومان   َحَسَد.. إذا َحاسا  عي 
ما  ءٍ  ُكلا    مان   َأر قايَك.. اَلل ا  باس  ذايَك.. َشْي  دٍ  َحَسدَ  مان   يُ ؤ  ٍ  ذاي ُكلا    َومان   َحاسا فايك اَللُّ  :عي   يش 

  



 
َللّا  َأُعوذُ  يما  الَشي طَان مان   ِبَا  الّرجا

ما اَللّا الّرْح َنا  يما باس   الّرحا
 

ٌم ۚ ّلُه َما يفا الّسَماَواتا َوَما َنٌة َوَل نَ و  ْيُّ ال َقيُّوُم ۚ َل ََت ُخُذُه سا َر ضا م َمن َذا يفا  اَلّلُ َل إالَََٰه إاّل ُهَو اْل   األ 
َ أَي دايهام  َوَما َخل َفُهم  ۖ َفُع عانَدُه إاّل ِبااذ ناها ۚ يَ ع َلُم َما بَ ي  َا َوَل  اّلذاي َيش  ٍء م ان  عال ماها إاّل ما َُايطُوَن باَشْي   

ف ظُُهَما َر َض ۖ َوَل يَ ُئوُدُه حا يُُّه الّسَماَواتا َواأل  َع ُكر سا  (255) ل َعظايمُ  َوُهَو ال َعلاْيُّ ا َۚشاَء ۚ َوسا
 

َا الّرُسولُ  آَمنَ  ماُنونَ  رّب اها  مان إالَي ها  أُنزالَ  ما َللّا  آَمنَ  ُكلٌّ    ۚ َوال ُمؤ  َ  نُ َفر اقُ  َل  َوُرُسلاها  وَُكُتباها  َكتاها َوَمََّلئا  ِبا  َأَحدٍ  بَ ي 
ع َنا َوقَاُلوا  ۚ رُُّسلاها  م ان َراَنكَ   َۖوَأطَع َنا َسَا يُ  َوإالَي كَ  رَبّ َنا ُغف  ًسا اَللُّ  ُيَكل افُ  َل  (285) ال َمصا   َۚعَهاُوس   إاّل  نَ ف 
َهاَوَعلَ  َكَسَبت    َما ََلَا َتَسَبت   َما ي   نَ  َل  رَبّ َنا  ماك  ذ  يَنا إان تُ َؤاخا َنا ََت مال   َوَل  رَبّ َنا  ۚطَأ نَ َأخ   َأو   ّنسا ًرا َعَلي     إاص 

  َۚوار َْح َنا لََنا َواغ فار   َعّنا َواع فُ   ۖ ها با  لََنا طَاَقةَ  َل  َما َُتَم ال َنا َوَل  رَبّ َنا  ۚقَ ب لاَنا مان اّلذاينَ  َعَلى َْحَل َتهُ  َكَما
ما  َعَلى فَانُصر نَ  َمو َلنَ  أَنتَ   (286) ال َكافاراين ال َقو 

 
َنا إاََلَٰ ُموَسىَٰ َأن  أَل قا َعَصاَك ۖ فَإاَذا هاَْي تَ ل َقُف َما َيَ فاُكوَن  َقُّ َوَبَطَل َما َكانُوا  (117)َوَأو َحي   فَ َوَقَع اْل 

 (119)فَ غُلاُبوا ُهَنالاَك َوانَقَلُبوا َصاغارايَن  (118)يَ ع َمُلوَن 

 
ٍر َعلايٍم  ُن ائ  ُتوِنا باُكل ا َساحا فَ َلّما َجاَء الّسَحَرُة قَاَل ََلُم مُّوَسىَٰ أَل ُقوا َما أَنُتم مُّل ُقوَن  (79)َوقَاَل فار َعو 

ُر ۖ إاّن اَلّلَ َسيُ ب طاُلُه ۖ إاّن اَلّلَ َل ُيص لاُح َعمَ  (80) ح  ُتم باها الس ا ئ   ا قَاَل ُموَسىَٰ َما جا دايَن فَ َلّما أَل َقو  َل ال ُمف سا
راُموَن  (81) َّق باَكلاَماتاها َوَلو  َكراَه ال ُمج  َُاقُّ اَلّلُ اْل   .(82)َو

 
 



ما اَللّا الّرْح َنا  يما باس   الّرحا
ي ُُّهم   (65)قَاُلوا ََّي ُموَسىَٰ إاّما َأن تُ ل قاَْي َوإاّما َأن ّنُكوَن َأّوَل َمن  أَل َقىَٰ  َباَُلُم  َوعاصا قَاَل َبل  أَل ُقوا ۖ فَإاَذا حا

َعىَٰ  راهام  أَنّ َها َتس  ح  يَفًة مُّوَسىَٰ  (66)َُيَّيُل إالَي ها مان سا ها خا قُ ل َنا َل ََتَف  إاّنَك أَنَت  (76)فََأو َجَس يفا نَ ف سا
َع َلىَٰ  ُر حَ  (68)األ  لاُح الّساحا ٍر ۖ َوَل يُ ف  ي  ُُ َوأَل قا َما يفا َيَايناَك تَ ل َقف  َما َصنَ ُعوا ۖ إاَّّنَا َصنَ ُعوا َكي ُد َساحا

 (69)أََتىَٰ 
 

يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 
َوَل َأَن َعاباٌد ّما َعَبدُّتُّ   (3)َوَل أَنُتم  َعاباُدوَن َما َأع ُبُد  (2)َل َأع ُبُد َما تَ ع ُبُدوَن  (1)ُقل  ََّي أَي َُّها ال َكافاُروَن 

َ داينا  (5)َوَل أَنُتم  َعاباُدوَن َما َأع ُبُد  (4)  (6)َلُكم  دايُنُكم  َوِلا
 

يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 
 (4)َوَلَ  َيُكن ّلُه ُكُفًوا َأَحٌد  (3)َلَ  يَلاد  َوَلَ  يُوَلد   (2)اَلّلُ الّصَمُد  (1)ُقل  ُهَو اَلّلُ َأَحٌد 

يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 
ٍق إاَذا َوَقَب  (2)مان َشر ا َما َخَلَق  (1)ُقل  َأُعوُذ باَرب ا ال َفَلقا  َومان َشر ا النّ ّفاََثتا يفا  (3)َومان َشر ا َغاسا

ٍد إاَذا َحَسَد  (4)ال ُعَقدا   (5)َومان َشر ا َحاسا
يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 

َّناسا  (3)إالََٰها الّناسا  (2)َملاكا الّناسا  (1)ُقل  َأُعوُذ باَرب ا الّناسا  َواسا اْل  واُس ( 4)مان َشر ا ال َوس  اّلذاي يُ َوس 
 (6)ماَن اْل اّنةا َوالّناسا  (5) ُصُدورا الّناسا يفا 

  



 
يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 

 (4)َوَلَ  َيُكن ّلُه ُكُفًوا َأَحٌد  (3)َلَ  يَلاد  َوَلَ  يُوَلد   (2)اَلّلُ الّصَمُد  (1)ُقل  ُهَو اَلّلُ َأَحٌد 
يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 

ٍق إاَذا َوَقَب  (2)مان َشر ا َما َخَلَق  (1)ُقل  َأُعوُذ باَرب ا ال َفَلقا  َومان َشر ا النّ ّفاََثتا يفا  (3)َومان َشر ا َغاسا
ٍد إاَذا َحَسَد  (4)ال ُعَقدا   (5)َومان َشر ا َحاسا

يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 
َّناسا  (3)إالََٰها الّناسا  (2)الّناسا  َملاكا  (1)ُقل  َأُعوُذ باَرب ا الّناسا  َواسا اْل  واُس ( 4)مان َشر ا ال َوس  اّلذاي يُ َوس 

 (6)ماَن اْل اّنةا َوالّناسا  (5)يفا ُصُدورا الّناسا 
 

يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 
 (4)َوَلَ  َيُكن ّلُه ُكُفًوا َأَحٌد  (3)َلَ  يَلاد  َوَلَ  يُوَلد   (2)اَلّلُ الّصَمُد  (1)ُقل  ُهَو اَلّلُ َأَحٌد 

يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 
ٍق إاَذا َوَقَب  (2)مان َشر ا َما َخَلَق  (1)ُقل  َأُعوُذ باَرب ا ال َفَلقا  َومان َشر ا النّ ّفاََثتا يفا  (3)َومان َشر ا َغاسا

ٍد إاَذا َحَسَد  (4)ال ُعَقدا   (5)َومان َشر ا َحاسا
يما  ما اَللّا الّرْح َنا الّرحا  باس 

َّناسا  (3)إالََٰها الّناسا  (2)َملاكا الّناسا  (1)ُقل  َأُعوُذ باَرب ا الّناسا  َواسا اْل  واُس ( 4)مان َشر ا ال َوس  اّلذاي يُ َوس 
 (6)اسا ماَن اْل اّنةا َوالنّ  (5)يفا ُصُدورا الّناسا 

 
 (لايماً إاّن اَلّلَ َوَمََّلئاَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الّنبا ا ََّي أَي َُّها اّلذايَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلي ها َوَسل اُموا َتس  )
ب) ان  ج 

 
گار  من اہ  ده گن  ن  دا ن  و اور خ  ر کو  اِس ج  ئ  ی 

 
ے اور ش

 
ان ن  ں ن  امل می  وے ش   ( ہ 


