 ‐ 2662ﺟﺎدو ﮐﮯ واﻗﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻋ ﺑﭽﺎؤ ﮐﮯ وﺳﺎﺋﻞ
ﺳﻮال

وہ ﮐﻮن ﺳﮯ ﺷﺮﻋ وﺳﺎﺋﻞ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﺎدو ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﺑﭽﺎؤ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﺎدو ﮐﮯ ﺧﻄﺮہ ﺳﮯ اﺳﮯ وﻗﻮع ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﺑﭽﺎؤ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ وہ اذﮐﺎر ﺷﺮﻋﯿﮧ
اور دﻋﺎﺋﯿﮟ اور ﺗﻌﻮﯾﺬات ﻣﺎﺛﻮرہ ﯿﮟ )ﺗﻌﻮﯾﺬ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺳﻮرﺗﯿﮟ ﯿﮟ ﻧﮧ ﮐﮧ ﻟﭩﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻌﻮﯾﺬ(
ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔
 -1ﺮ ﻓﺮﺿ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺳﻼم ﭘﮭﯿﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ذﮐﺮ واذﮐﺎر ﺟﻮ ﮐﮧ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ وارد ﯿﮟ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﯾ اﻟﺮﺳ ﮐﺎ
ﭘﮍﮬﻨﺎ۔
 -2اور اﯾﺴﮯ ﮨ رات ﮐﻮ ﺳﻮﺗﮯ وﻗﺖ آﯾ اﻟﺮﺳ ﭘﮍﮬﻨﺎ۔ اور ﯾﮧ آﯾ اﻟﺮﺳ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻋﻈﯿﻢ آﯾﺖ ﮨﮯ اور
وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ارﺷﺎد ﮨﮯ۔
اﻟﮧ ﻻ اﻟﮧ اﻟﮧ ﮨﻮ اﻟﺤ اﻟﻘﯿﻮم ﻻ ﺗﺎﺧﺬہ ﺳﻨ وﻻ ﻧﻮم ﻟﮧ ﻣﺎﻓ اﻟﺴﻤﺎوات وﻣﺎ ﻓ اﻻرض ﻣﻦ ذاﻟﺬی ﯾﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪہ اﻻ ﺑﺎذﻧﮧ ﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ
ﺑﯿﻦ اﯾﺪﯾﻢ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﻢ وﻻ ﯾﺤﯿﻄﻮن ﺑﺸ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﮧ اﻻ ﺑﻤﺎ ﺷﺎء وﺳﻊ ﮐﺮﺳﯿﮧ اﻟﺴﻤﺎوات واﻻرض وﻻ ﯾﺆدہ ﺣﻔﻈﻤﺎ وﮨﻮ اﻟﻌﻠ
اﻟﻌﻈﯿﻢ
"اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﯿﮟ ﺟﻮ زﻧﺪہ اور ﺳﺐ ﮐﺎ ﺗﮭﺎﻣﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﻧﮧ ﺗﻮ اوﻧﮫ
آﺋﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﻧﯿﻨﺪ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﯾﮟ اﺳ ﮐ ﻣﻠﯿﺖ ﯿﮟ ﮐﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐ اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﺮ ﺳﮯ وہ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﮯ اور ﺟﻮ اﻧﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ وہ اﺳﮯ ﻋﻠﻢ
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ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ اﺣﺎﻃﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺳﺘﮯ ﻣﺮ ﺟﺘﻨﺎ وہ ﭼﺎﮨﮯ اس ﮐ ﮐﺮﺳ ﮐ وﺳﻌﺖ ﻧﮯ آﺳﻤﺎن ﻧﮯ و زﻣﯿﻦ ﮐﻮ
ﮔﮭﯿﺮ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ان ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﮯ ﻧﮧ ﺗﻮ ﺗﮭﺘﺎ اور ﻧﮧ ﮨ اﮐﺘﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور وہ ﺑﻠﻨﺪ اور ﺑﺖ ﺑﮍا ﮨﮯ۔
 -3اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﺮ ﻓﺮﺿ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﺗﯿﻦ ﺳﻮرﺗﯿﮟ ﮐﺎ ﭘﮍﮬﻨﺎ ﻗﻞ ﮨﻮ اﻟﮧ اﺣﺪ اور ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ اور ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب
اﻟﻨﺎس اور ان ﺗﯿﻨﻮں ﮐﻮ ﻓﺠﺮ ﮐ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دن ﮐﮯ ﺷﺮوع اور رات ﮐﮯ ﺷﺮوع ﻣﻐﺮب ﮐ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﯿﻦ ﺗﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮧ
ﭘﮍﮬﯿﮟ۔
 -4اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﺳﻮرہ اﻟﺒﻘﺮہ ﮐ آﺧﺮی دوآﯾﺎت رات ﮐﮯ ﺷﺮوع ﻣﯿﮟ ﭘﮍﮬﯿﮟ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
اﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻤﺎ اﻧﺰل اﻟﯿﮧ ﻣﻦ رﺑﮧ واﻟﻤﻮﻣﻨﻮن ﮐﻞ آﻣﻦ ﺑﺎﻟﮧ وﻣﻼﺋﺘﮧ وﮐﺘﺒﮧ ورﺳﻠﮧ ﻻﻧﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﺣﺪ ﻣﻦ رﺳﻠﮧ وﻗﺎﻟﻮا ﺳﻤﻌﻨﺎ
واﻃﻌﻨﺎ ﻏﻔﺮاﻧ رﺑﻨﺎ واﻟﯿ اﻟﻤﺼﯿﺮ ﻻ ﯾﻠﻒ اﻟﮧ ﻧﻔﺴﺎ اﻻ وﺳﻌﮭﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﮐﺴﺒﺖ وﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ اﮐﺘﺴﺒﺖ رﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﻮاﺧﺬﻧﺎ ان رﺑﻨﺎ
ﻧﺴﯿﻨﺎ او اﺧﻄﺎﻧﺎ رﺑﻨﺎ وﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﺻﺮا ﮐﻤﺎ ﺣﻤﻠﺘﮧ ﻋﻠ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ رﺑﻨﺎ وﻻ ﺗﺤﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎﻻ ﻃﺎﻗ ﻟﻨﺎ ﺑﮧ واﻋﻒ ﻋﻨﺎ واﻏﻔﺮﻟﻨﺎ
وارﺣﻤﻨﺎ اﻧﺖ ﻣﻮﻟﻨﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠ اﻟﻘﻮم اﻟﺎﻓﺮﯾﻦ
"رﺳﻮل اﯾﻤﺎن ﻻﯾﺎ اس ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺟﻮ اﺳ ﻃﺮف اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻧﺎزل ﮐ ﮔﺌ اور ﻣﻮﻣﻦ ﺑﮭ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﯾﮧ ﺳﺐ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ اور اﺳﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں اور اﺳ ﮐﺘﺎﺑﻮں اور اﺳﮯ رﺳﻮﻟﻮں ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﮯ اس ﮐﮯ رﺳﻮﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ اﯾ ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﮨﻢ ﻓﺮق ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﮧ دﯾﺎ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻨﺎ اور اﻃﺎﻋﺖ ﮐ اے رب ﮨﻢ ﺗﯿﺮی ﺑﺨﺸﺶ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ
اور ﮨﻤﯿﮟ ﺗﯿﺮی ﮨ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﻨﺎ ﮨﮯ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺴ ﺟﺎن ﮐﻮ اس ﮐ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺗﻠﯿﻒ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﺎ ﺟﻮ ﻧﯿ ﮐﺮے وہ اﺳﮯ ﻟﺌﮯ اور ﺟﻮ ﺑﺮاﺋ ﮐﺮے وہ
اس ﭘﺮ ﮨﮯ اے ﮨﻤﺎرے رب اﮔﺮ ﮨﻢ ﺑﮭﻮل ﮔﺌﮯ ﮨﻮں ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﮐ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﻧﮧ ﭘﮍﻧﺎ اے ﮨﻤﺎرے رب ﮨﻢ ﭘﺮ وہ ﺑﻮﺟﮫ ﻧﮧ
ڈال ﺟﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ڈاﻻ ﺗﮭﺎ اے ﮨﻤﺎرے رب ﮨﻢ ﭘﺮ وہ ﺑﻮﺟﮫ ﻧﮧ ڈال ﺟﺲ ﮐ ﮨﻤﯿﮟ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮧ ﮨﻮ اور ﮨﻢ ﺳﮯ
درﮔﺰر ﻓﺮﻣﺎ اور ﮨﻤﯿﮟ ﺑﺨﺶ دے اور ﮨﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﺮ ﺗﻮ ﮨ ﮨﻤﺎرا ﻣﺎﻟ ﮨﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐ ﻗﻮم ﭘﺮ ﻏﻠﺒﮧ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ "
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
)ﺟﺲ ﻧﮯ رات ﻣﯿﮟ آﯾ اﻟﺮﺳ ﭘﮍﮬ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ اس ﭘﺮ اﯾ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻘﺮر ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺻﺒﺢ ﺗ
ﺷﯿﻄﺎن اس ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﻧﯿﮟ آﺗﺎ(
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اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
)ﺟﺲ ﻧﮯ رات ﻣﯿﮟ ﺳﻮرہ ﺑﻘﺮہ ﮐ آﺧﺮی دو آﯾﺘﯿﮟ ﭘﮍﮬﯿﮟ ﺗﻮ وہ اﺳﮯ ﮐﺎﻓ ﯿﮟ(
اور اس ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ ﺮ ﺑﺮی ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﮐﺎﻓ رﯿﮟ ﮔ۔ واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ زﯾﺎدہ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ۔
 -5اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﮐﺜﺮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ دن اور رات ﮐﻮ اور ﮐﺴ ﺑﮭ ﻣﺎن ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اور ﺻﺤﺮاء ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺗﮯ
ﮨﻮﺋﮯ اور ﻓﻀﺎء اور ﺳﻤﻨﺪر ﻣﯿﮟ ﺮ ﺷﺮ ﺳﮯ ان ﭘﻮرے ﮐﻠﻤﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻣﺎﻧﻨ ﭼﺎﮨﮱ ۔
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ اس ﻗﻮل ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ۔
)ﺟﻮ ﮐﺴ ﻣﻨﺰل ﭘﺮ اﺗﺮ اور اس ﻧﮯ ﯾﮧ ﮐﺎ‐ اﻋﻮذ ﺑﻠﻤﺎت اﻟﮧ اﻟﺘﺎﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﺮﻣﺎ ﺧﻠﻖ
"ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻣﻤﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﻨﺎہ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں اس ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﭘﯿﺪا ﮐ"
اﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﮟ دے ﮔ ﺣﺘ ﮐﮧ وہ وﺎں ﺳﮯ ﮐﻮچ ﮐﺮﺟﺎﺋﮯ(
 -6اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ وہ دن ﮐﮯ ﺷﺮوع اور رات ﮐﮯ ﺷﺮوع ﻣﯿﮟ )ﺗﯿﻦ ﺑﺎر( ﯾﮧ ﭘﮍﮬﮯ :
ﺑﺴﻢ اﻟﮧ اﻟﺬی ﻻ ﯾﻀﺮ ﻣﻊ اﺳﻤﮧ ﺷ ﻓ اﻻرض وﻻ ﻓ اﻟﺴﻤﺎء وﮨﻮ اﻟﺴﻤﯿﻊ اﻟﻌﻠﯿﻢ
اس ﮐ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ اور ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺮ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺳﮯ ﺳﻼﻣﺘ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ۔
ﺗﻮ ﺗﻌﻮذات اور اذﮐﺎر ﺟﺎدو ﮐﮯ ﺷﺮ اور دوﺳﺮے ﺷﺮوں ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍے اﺳﺒﺎب ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ
ان ﭘﺮ اﯾﻤﺎن اور ﺻﺪق دل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻤﯿﺸ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﮭﺮوﺳﮧ اور اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮے ﮔﺎ۔
اور ﺟﺎدو ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳ ﺗﺒﺎﮨ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا اﺳﻠﺤﮧ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اﺳﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮔﺮﯾﮧ زاری اور اس ﺳﮯ اﺳﮯ زوال اور ﺗﻠﯿﻒ ﮐﮯ ﺧﺎﺗﻤﮯ ﮐﺎ ﺳﻮال ﺑﮭ ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
اور ان دﻋﺎؤں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺟﺎدو ﮐﮯ ﻣﺮﯾﻀﻮں ﺳﮯ ﻋﻼج ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﺛﺎﺑﺖ ﯿﮟ
اﯾ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﭘﻨﮯ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﻮ دم ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔
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اﻟﻠﻢ رب اﻟﻨﺎس اذﮬﺐ اﻟﺒﺎس واﺷﻒ اﻧﺖ اﻟﺸﺎﻓ ﻻ ﺷﻔﺎء اﻻ ﺷﻔﺎؤک ﺷﻔﺎء ﻻﯾﻐﺎد رﺳﻘﻤﺎ
"اے اﻟﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ رب ﺗﻠﯿﻒ دور ﮐﺮدے اور ﺷﻔﺎﯾﺎﺑ ﺳﮯ ﻧﻮاز ﺗﻮ ﮨ ﺷﻔﺎ دﯾﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ﺗﯿﺮی ﺷﻔﺎ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ
ﺷﻔﺎ ﻧﯿﮟ اﯾﺴ ﺷﻔﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﮧ ﺟﻮ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮧ ﭼﮭﻮڑے"
اور اﯾﺴﮯ ﮨ وہ دم ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﻧﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اور وہ اﻧﺎ ﯾﮧ ﻗﻮل ﮨﮯ۔
ﺑﺴﻢ اﻟﮧ ارﻗﯿ ﻣﻦ ﮐﻞ ﺷ ﯾﺆذﯾ وﻣﻦ ﺷﺮ ﮐﻞ ﻧﻔﺲ او ﻋﯿﻦ ﺣﺎﺳﺪ اﻟﮧ ﯾﺸﻔﯿ ﺑﺴﻢ اﻟﮧ ارﻗﯿ
"ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﺗﺠﮭﮯ ﺮ اس ﭼﯿﺰ ﺳﮯ دم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﮐﮧ ﺗﻠﯿﻒ دﯾﻨﮯ واﻟ ﮨﮯ اور ﺮ ﻧﻔﺲ ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ ﯾﺎ ﺮ
ﺣﺎﺳﺪ آﻧﮫ ﺳﮯ اﻟﮧ آپ ﮐﻮ ﺷﻔﺎ دے ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ آپ ﮐﻮ دم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں"
ﺗﻮ اﺳﮯ ﺗﺮار ﺳﮯ ﭘﮍﮬﮯ )ﺗﯿﻦ ﺑﺎر(
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ زﯾﺎدہ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ .
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