
 

Morning & Evening صبح و شام 

 

(1(902:28(!) 

ُسْبَحاَن هللاِ َو بَِحْمِدِه َعَدَد َخْلقِِه َو ِرَضا نَْفِسِه َو ٍزنَةَ َعْرِشِه َو ِمَداَد 

 َكلَِماتِهِ 

گنتی کے برابر اور اس کی ذات کی هللا کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی 

خوشنودی کے موافق اور عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر 

 اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔
How perfect Allah is and I praise Him by the number of His creation and His pleasure, and by the weight of His 

throne, and the ink of His words. (1 time) (Sahih Muslim) 

(2): (10 times)0000:42 

دٍ  ھُمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعلَی نَبِیِّنَا ُمَحمَّ
 اَلل ّٰ

 اے هللا درود و سالم بھیج ہمارے نبی محمد صلی هللا علیہ وسلم پر۔
O Allah! Send prayers and peace upon our prophet, Muhammad (saw). (10 time) (At-Tabarani) 

 (3) 

ُُ اْلقَیُّوُم ََل تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ وَّ ََل نَْوٌم لَهُ َما فِْى  ُ ََلٓ إِلَهَ إَِلَّ هَُو اْلَحىُّ هللاَّ

َماَواِت َوَما فِْى اَْلْرِض َمْن َذا الَِّذى یَْشفَُع ِعْنَدهُ إَِلَّ بِإِْذنِه یَْعلَُم  السَّ

ٍء ِمْن ِعْلِمِه إَِلَّ بَِما َما بَْیَن أَْیِدیِھْم َوَما  ُْ َخْلفَھُْم َوََل یُِحیطُوَن بَِشْى

َْرَض َوََل یَُؤوُدهُ ِحْفظُھَُما َوهَُو  َماَواِت َواَلا َشاَء َوِسَع ُكْرِسیُّهُ السَّ

ُُ اْلَعِظیمُ   ُ  اْلَعلِى 

میں پناه مانگتا ہوں هللا کی شیطان مردود سے ۔شروع کرتا ہوں هللا کے نام سے جو 

مہربان اور بار بار رحم فرمانے واَل ہے۔ هللا تعالی ہی معبود برحق ہے جس نہایت 

کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو زنده اور سب کا تھامنے واَل ہے جسے نہ اونگھ آئے 

نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس 



 

کے۔ وه جانتا ہے جو ان کے سامنے کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کرس

ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اور وه اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں 

کرسکتے۔ مگر جتنا وه چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر 

رکھا ہے۔ اور هللا تعالی ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے۔ وه تو بہت بلند 

 بہت بڑا ہے۔ اور
I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. With the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. 

Allah! There is no God but He, the Ever-living, the One Who sustains and protects all that exists. Neither 

slumber nor sleep overtakes Him. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. 

Who is he that can intercede with Him except with His permission? He knows what happens to them in this 

world, and what will happen to them in the hereafter and they will never encompass anything of His 

knowledge except that which He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth, and He feels no 

fatigue in guarding and preserving them. And He is the Most High, the Most Great. (Bukhari) 

(4) 

گا هو یل تبد وقت کے شام  

ھُمَّ بَِک اَْصبَْحنَا
َو بَِک اَْمَسْینَا َو بَِک نَْحیَا َو  وقت کے شام )اَْمَسْینَا( اَلل ّٰ

 وقت کے شام)النُُشور (بَِک نَُمْوُت َو إِلَـْیَك اَْلَمِصْیر

ہم نے صبح کی تیری عنایت سے اور ہم نے شام کی تیری قدرت سے اور ! اے هللا

 ہی نام کے ساتھ ہم مرتے ہیںتیرے نام سے ہم جیتے ہیں اور تیرے 
O Allah, by Your leave we have reached the morning and by Your leave we have reached the evening (In the 

evening say; O Allah, by Your leave we have reached the evening…), by Your leave we live and die, and unto 

You is our return(At-Tirmidhi) 

(5) 

ھَاَدِة ، ََل اِلَہَ اَِلَّ  َمَوِت َواَْلَْرِض، َعالَِم اْلَغْیِب َوالشَّ اللَّھُمَّ فَاِطَر السَّ

َملِْیَکہُ اَُعْوُذ بَِک ِمْن َشرِّ نَْفِسْی َوِمْن َشرِّ  ا َ ْنَت َربَّ ُکلِّ َشْی ٍء وَّ

ی  هُ اِلَی الشَّْیطَِن َوَشَرِکِہ َواَْن اَْقتَِرَف َعلّٰ نَْفِسْی ُسْوی ًء ا اَْو اَُجرَّ

 ُمْسلِم



 

پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے ، جاننے والے چھپی اور کھلی کے ، ! یا هللا

کوئی معبود برحق نہیں مگر تو۔ ہر چیز کا رب اور مالک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ 

ے نفس کے شر سے اور کوئی معبود نہیں مگر تو ، میں تیری پناه میں آتا ہوں۔ اپن

شیطان کے فساد اور پھندوں سے ۔اوریہ کہ میں اپنی جان یا کسی دوسرے مسلمان کی 

 برائی کروں۔
O Allah! Creator of the heavens and the earth, Knower of the unseen and the evident, Lord and Sovereign of 

all things, I bear witness that there is no God but You. I seek refuge in You from the evil of my soul and from 

the evil and trappings of Satan, and from committing wrong against my soul or bringing such upon another 

Muslim. (At-Tirmidhi) 

(6) 

ْخاَلِص َوَعلَی ِدْیِن  ْساَلِم َو َعلَی َکلَِمِة اَْلِ اَْصبَْحنَا َعلَی فِْطَرِة اَْلِ

ٍد  َما َکان ِمَن َوَعلَی ِملَِّة اَِبْيناَ ِاْبَراِھْيَم،َحِنْيًفا مُّسْ  ملسو هيلع هللا ىلصنَبِیِّنَا ُمَحمَّ لًِما وَّ

 اْلُمْشِرِکْینَ 

اور اپنے نبی حضرت محمد صلی ' کلمہ اخالص پر' ہم نے صبح کی فطرت اسالم پر

جویک رخ اور ' اور اپنے باپ حضرت ابراہیم کی ملت پر' هللا علیہ وسلم کے دین پر

 اور وه ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ فرماں بردار تھے۔
We have entered a new day upon the nature of Islam (In the evening say; We have entered a new evening …) 

and the word of pure faith, and upon the religion of our Prophet Muhammad (s.a.w), and the religion of our 

forefather Ibrahim, who was a Muslim and of true faith and was not of those who associate partners with 

Allah. (Musnad Ahmed) 

(7) 

ھُمَّ َما ا َْصبََح بِْی ِمْن نِّْعَمٍة فَِمْنَک َوْحَدَک ََل َشِرْیَک لََک، فَلََک 
اَلل ّٰ

ْکرُ   اْلَحْمُد َولََک الشُّ

جو نعمتیں میرے پاس ہیں وه صرف تیری ہی دی ہوئی ہیں۔ تیرا صبح کی ! یا هللا

 کوئی شریک نہیں پس تیرے لئے ہی حمد ہے اور تیرے لئے ہی شکر کرتا ہوں ۔
(8) 



 

ئَِکتَِک  ھُمَّ اِنِّْی اَْصبَْحُت اُْشِھُدَک َواُْشِھُد َحَملَةَ َعْرِشَک َوَملّٰ
ا َلل ّٰ

ُ ََل اِلَہَ اَِلَّ ا َْنَت ، َوْحَدَک ََل َشِرْیَک َوَجِمْیَع َخْلقَِک ا َنََّک اَْنَت  هللاَّ

ًدا َعْبُدَک َوَرُسْولُکَ   لََک،َوا َنَّ ُمَحمَّ

میں نے صبح کی میں گواه کرتا ہوں تجھ کو اور تیرے عرش اٹھانے والوں کو !اے هللا

ود اور تیرے فرشتوں کو، اور تیری تمام خلق کو کہ توہی هللا ہے۔ تیرے سوا کوئی معب

نہیں ، تو اکیال ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور بے شک محمد صلی هللا علیہ وسلم 

 تیرے بندے اور رسول ہیں ۔
O Allah! I have entered a new morning and call upon You and upon the bearers of Your Throne, and upon Your 

angels and all of Your creation, to bear witness that surely You are Allah, there is no god but You Alone, You 

have no partners and that Muhammad (saw) is Your servant and Your messenger. 

(9) 

ھُمَّ اِ نِّی اَْسئَلَُک اَُ 
ِ َربِّ اْلَعالَِمْیَن۔ اَلل ّٰ ْصبَْحنَا َواَْصبََح اْلُمْلُک لِِل ّٰ

اْلیَْوِم فَْتَحهُ َونَْصَرهُ َونُْوَرهُ َوبََرَکتَهُ َوهَُداهُ َواَُعْوُذبَِک ِمْن َخْیَر هََذا 

 َشرِّ َما فِْیہ َِو َشرِّ َما بَْعَدهُ 

 .جاے پڑها طرح اس کو دعا اس وقت کے شام

ھُمَّ اِ نِّی  َواَْمَسى اَْمَسْینا
ِ َربِّ اْلَعالَِمْیَن۔ اَلل ّٰ َخْیَر اَْسئَلَُک اْلُمْلُک لِِل ّٰ

ُعْوُذبَِک ِمْن َواَ  هاَوهَُدا ھاَوبََرَکتَ  هاَونُْورَ هاَونَْصرَ  ھااْلیَْوِم فَْتحَ  هِ هَذَ 

 هاَو َشرِّ َما بَْعدَ  ِھاَشرِّ َما فِیْ 

میں ! صبح کی ہم نے اور هللا کی سلطنت نے، جو سارے جہان کاپالنے واَل ہے۔ یا هللا

د اوراس کا نور اور اس کی برکت تجھ سے اس دن کی بہتری، اس کی فتح،اس کی مد

اور اس کی ہدایت چاہتا ہوں۔ اوراس کی برائی اور اس کے بعد کی برائی سے آپ کی 

 پناه مانگتا ہوں ۔



 

We have entered a new morning and also all creation in Allah's dominion, Lord of the worlds, have entered 

the morning. O Allah, I ask You for the good of this day, for its victory and its help, for its light and its 

blessings, and its guidance. I seek refuge in You from the evil of this (day) and the evil that follows it. (Abu-

Dawud) 

 

 

 

(10) 

00:002:04 

ٍد نَّبِی اً  بُِمَحمَّ بِاإلْساَلِم ِدْیناً وَّ ِ َربا ً وَّ
 َرِضْیُت بَالِل ّٰ

راضي ہوا میں هللا کے معبود ہونے پر اور اسالم کے دین ہونے پراور حضرت 

 علیہ وسلم کے نبى ہونے پر۔محمدصلی هللا 
I am pleased with Allah as Lord, with Islam as the religion and with Muhammad as a Prophet. (At-Tirmidhi) 

(11)   

ُ َوْحَده ََل  ہَ اَِلَّ هللاَّ ِ ََلاِلّٰ ِ َواْلَحْمُد لِِل ّٰ اَْصبَْحنَا َو اَْصبََح اْلُمْلُک لِِل ّٰ

اْلُمْلُک َولَہُ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِدْیر، َربِّ  َشِرْیَک لَہ ، لَہُ 

اَْسئَلَُک َخْیَر َمافِْی هََذا اْلیَْوِم َوَخْیَر َما بَْعَده ،َواَُعْوُذبَِک ِمْن َشرِّ 

َمافِْی هََذا اْلیَْوِم َو َشرِّ َما بَْعَده، َربِّ اَُعْوُذ بَِک ِمَن اْلَکَسِل َوُسْوِء 

 ِر، َربِّ اَُعْوُذبَِک ِمْن َعَذاٍب فِی النَّاِر َوَعَذاٍب فِی اْلقَْبراْلِکبَ 

 .Read this dua in evening like thisجاے پڑها طرح اس کو دعا اس وقت کے شام
 

ُ َوْحَده ََل َشِرْیَک  َواَْمَسى اَْمَسْینا ہَ اَِلَّ هللاَّ ِ ََلاِلّٰ ِ َواْلَحْمُد لِِل ّٰ اْلُمْلُک لِِل ّٰ

لَہُ اْلُمْلُک َولَہُ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِدْیر، َربِّ اَْسئَلَُک  لَہ ،

،َواَُعْوُذبَِک ِمْن َشرِّ َمافِْی  ها َوَخْیَر َما بَْعدَ  اللَّْیلَةِ  هِ  َخْیَر َمافِْی هَذَ 



 

اْلَکَسِل َوُسْوِء ، َربِّ اَُعْوُذ بَِک ِمَن  ها َو َشرِّ َما بَْعدَ  اللَّْیلَةِ  هِ  هَذَ 

 اْلِکبَِر، َربِّ اَُعْوُذبَِک ِمْن َعَذاٍب فِی النَّاِر َوَعَذاٍب فِی اْلقَْبر

 

ہم نے اور هللا کے تمام ملک نے صبح کی اور تمام تعریفیں هللا کے لئے ہیں هللا کے 

سواکوئی معبود نہیں ، وه اکیال ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، 

میں ! سی کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وه ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پروردگاراور ا

تجھ سے اس دن کی بہتری مانگتا ہوں اوراس دن کے بعد کی۔ اور پناه مانگتا ہوں اس 

میں تیری پناه ! دن کی برائی سے اور اس کے بعد کی برائی سے۔ اے پروردگار

میں تیری پناه مانگتا ہوں ! پروردگارمانگتا ہوں سستی اور بدترین بڑهاپے سے۔ اے 

 آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔
We have entered a new morning and so too the entire kingdom of Allah has entered a new morning. Praise is 

to Allah. There is no God but Allah, Alone. He has no partner. To Him belongs sovereignty and praise and He is 

upon all things All-Powerful. My Lord! I ask You for the good of this day and that which follows it, and I seek 

refuge in You from the evil of this day and that which follows it. My Lord! I seek refuge in You from laziness 

and helpless old age. My Lord! I seek refuge in You from the punishment of Hell-fire, and from the punishment 

of the grave.(Sahih Muslim) 

(12) 

 
 

00:00 
01:04 

اِت ِمْن َشرِّ َماَخلَقَ  ِ التَّآمَّ
 اَُعْوُذ بَِکلَِماِت هللا ّٰ

 ،تمام مخلوق کی شرارتوں سے۔ میں پناه لیتا ہوں هللا کے تمام کلمات کی
I seek refuge in the totality of the words of Allah from the evil of creation.(Sahih Muslim) 

(13) 

00:0003:43 

ِ الَِّذْی ََل یَُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْی ٌء فِْی اَْلَْرِض َوََل فِی  بِْسِم هللاَّ

ِمْیُع  َمآِء َوهَُو السَّ  اْلَعلِْیمُ السَّ



 

ساتھ نام هللا کے ، نہیں نقصان دے سکتی اس کے نام کی برکت سے کوئی چیز زمین 

 میں اور نہ آسمان میں اور وه سننے واَل ہے اور جاننے واَل ہے۔
In the name of Allah, with Whose name nothing can cause harm on earth or in the heavens and He is The All-

Hearer, The All-Knowing. (Abu-Dawud) 

 

 

 

(14) 

ھَُم َعافِنِْی فِْی  ھُمَّ َعافِنِْی فِْی َسْمِعْی اَلل ّٰ
ھُمَّ َعافِنِْی فِْی بََدنِْی اَلل ّٰ

اَلل ّٰ

اَْنتَ   بََصِرْی ََل اِلَہَ اَِلَّ

مجھے عافیت دے میرے کانوں ! مجھے عافیت دے میرے بدن میں، اے هللا! اے هللا

 مجھے عافیت دے میری آنکھوں میں، تیرے عالوه کوئی معبود نہیں۔! میں، اے هللا
O Allah! Grant well-being (health) to my body, O Allah, grant well-being to my hearing, O Allah, grant well-

being to my sight. There is no God but You.(Abu-Dawud) 

(15) 

0002:20 

ھُمَّ اِنِّْی اَُعْوُذبَِک ِمْن 
ھُمَّ اِنِّی اَُعْوُذ بَِک ِمَن اْلُکْفِر َواْلفَْقِر ، اَلل ّٰ

اَلل ّٰ

 َعَذاِب اْلقَْبِر،ََل اِلَہَ اَِلَّ اَْنتَ 

سے۔ اور میں تیری پناه میں آتا یقینا میں تیری پناه میں آتا ہوں کفر اور غربت ! اے هللا

 ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
O Allah! I seek refuge in You from disbelief and poverty. O Allah! I seek refuge in You from the punishment of 

the grave. There is no God but You. (Abu-Dawud) 

(16) 

0020 

ھُمَّ 
ھُمَّ اِنِّْی اَُعْوُذبَِک ِمْن اَلل ّٰ

اِنِّی اَُعْوُذ بَِک ِمَن اْلُکْفِر َواْلفَْقِر ، اَلل ّٰ

 َعَذاِب اْلقَْبِر،ََل اِلَہَ اَِلَّ اَْنتَ 



 

یقینا میں تیری پناه میں آتا ہوں کفر اور غربت سے۔ اور میں تیری پناه میں آتا ! اے هللا

 ۔ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں
O Allah! I seek refuge in You from disbelief and poverty. O Allah! I seek refuge in You from the punishment of 

the grave. There is no God but You. (Abu-Dawud) 

 

 

(17)0:00 

06:10 

َوََل  ُ  ُکلَّہیَاَحیُّ یَا قَیُّْوُم بَِرْحَمتَِک اَْستَِغْیُث فَاْصلِْح لِْی َشاْنِْی 

ی نَْفِسْی طَْرفَةَ َعْینٍ   تَِکْلنِْی اِلّٰ

اے ہمیشہ زنده رہنے والے اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب 

سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کو ٹھیک کردے اور پلک جھپکتے تک بھی 

 مجھے میرے نفس کی طرف مت سونپ۔
O Ever-Living, O Self-Subsisting and Supporter of all, by Your Mercy I seek assistance. So rectify for me all of 

my affairs and do not leave me in charge of my affairs even for a blink of an eye. (Ibn Sunni) 

(18) 

00:009:30 

ھُمَّ اَْنَت َربِّْى ، ََل اِلَهَ اَِلَّ 
اَْنَت َخلَْقتَنِْى َو اَنَا َعْبُدَك َو اَنَا َعلَى اَلل ّٰ

َعْھِدَك َو َوْعِدَك َما اْستَطَْعُت اَُعْوُذبَِك ِمْن َشرِّ َما َصنَْعُت اَبُْوُء لََك 

اَْنتَ  نُْوَب اَِلَّ  بِنِْعَمتَِك َعلَىَّ َو اَبُْوُء بَِذْنبِْى فَاْغفِْرلِْى فَاِنَّهُ ََل یَْغفُِر الذُّ

تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور  !اے هللا 

میں تیرا بنده ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کئے ہوئے عہد اور وعدے 

پر قائم ہوں۔ ان بری چیزوں سے جو میں نے کی ہیں، تیری پناه مانگتا ہوں۔ مجھ پر 

ہوں۔ اپنے گناه کا اعتراف کرتا ہوں۔ میری تیری جو نعمتیں ہیں، ان کا اعتراف کرتا 

 مغفرت فرما کہ تیرے سوا کوئی گناه معاف نہیں کرتا ۔



 

O Allah! You are my Lord, there is no God but You. You created me and I am Your slave. I keep Your 

covenant, and my pledge to You so far as I am able. I seek refuge in You from the evil of creation. I recognize 

Your blessings upon me, and I recognize my misdeeds. Forgive me, for surely there is none who may forgive 

sins but You.(Sahih Al-Bukhari) 

 

 

 

 

(19) 

00:02:11 

ھُمَّ اِنِّْى أَْسا َلَُك اْلَعافِیَةَ فِْى 
ھُمَّ اِنِّْى أَْسا َلَُك اَلل ّٰ

ْنیَا َو اَلِخَرِة، اَلل ّٰ الدُّ

ھُمَّ اْستُْر 
اْلَعْفَو َو اْلَعافِیَةَ فِْى ِدْینِْى َو ُدْنیَاَى َو اَْهلِْى َو َمالِْى ، اَلل ّٰ

ھُمَّ اْحفَْظنِْى ِمْن بَْیِن یََدىَّ َو ِمْن 
ْوَعاتِْى ، اَلل ّٰ ِمْن رَّ َعْوَراتِْى َو اّٰ

َعْن یَِّمْینِْى َو َعْن ِشَمالِْى َو ِمْن فَْوقِْى َو اَُعْوُذ بَِعْظَمتَِك  َخْلفِْى ، وَ 

 َعْن اُْغتَاَل ِمْن تَْحتِىْ 

میں سوال ! میں مانگتا ہوں آپ سے عافیت دنیا میں اور آخرت میں، اے هللا ! اے هللا 

اور اہل کرتا ہوں آپ سے گناہوں کی معافی کا، تندرستی کا، میرے دین اور دنیا میں 

اور مال میں، الہی ڈهانپ لے میرے عیب اور بےفکر کر دے مجھے خوف کی 

حفاظت کر میری میرے سامنے سے اور پیچھے سے اور ! چیزوں سے، اے هللا 

دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، میں پناه لیتا ہوں آپ کی عظمت 

 ؤں نیچے سے ۔کی اس سے کہ میں ہالک کیا جا
O Allah! I seek well-being in this world and the next. O Allah! I ask You for forgiveness and well-being in my 

religion and in my (life in this) world, in my family, and in my property. O Allah! Veil my faults and pacify me 

from anguish. O Allah! Guard me from in front of me and behind me, from my left and from my right, and 

from above me and I seek protection in Your Greatness from being struck down from beneath. (Abu-Dawud) 

(20) 



 

ةَ اَِلَّ بِالِلِ َماَشآَء هللاُ َكاَن َو  َما لَْم یََشأْ لَْم ُسْبَحاَن اِههَ َو بَِحْمِدِه ََل قُوَّ

 َعلَى ُكلِّ َشْىٍء قَِدْیٌر وَّ اَنَّ هللاَ قَْد اََحاطَ بُِكلِّ 
یَُكْن ، اَْعلَُم اَنَّ هللا ّٰ

 َشْىٍء ِعْلًما

پاک ہے هللا تعالی اور ساتھ اسکی تعریف کے ، کسی میں زور نہیں سوائے هللا کے ۔ 

۔ میں جانتا ہوں کہ هللا تعالی ہر چیز  جو هللا چاہے وه ہوگا ۔ اور جو نہ چاہے وه نہ ہوگا

 پر قادر ہے ۔ اور تحقیق هللا تعالی کے علم نے سب چیزوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے ۔
How perfect Allah is and praise be to Him. There is no might except with Allah. That which Allah wills, 

happens and that which He does not, will not happen. I know that Allah is upon all things All-Powerful and 

that Allah's knowledge encompasses all things. (Abu-Dawud) 

 

(21)00002:57 

ھُمَّ اِنِّْى اَُعْوُدبَِك ِمَن اْلھَمِّ َو اْلُحْزِن، َو اَُعْوُذبَِك ِمَن اْلَعْجِز َو 
اَلل ّٰ

ْیِن اْلَكَسِل، َو  اَُعْوُذبَِك ِمَن اْلبُْخِل َواْلُجْبِن، َو اَُعْوُذبَِك ِمْن َغلَبَِة الدَّ

َجالِ   َو قَْھِر الرِّ

میں ہر فکر اور غم سے ، عاجزی اور سستی اور بزدلی اور بخل سے قرض ! اے هللا 

 کے غالب آجانے سے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سےآپ کی پناه مانگتا ہوں ۔
O Allah! I take refuge in You from anxiety and sorrow, weakness and laziness, miserliness and cowardice, and 

I seek refuge from the burden of debts and from being over powered by men. (Mishkat) 

(22) 

ِ الَِّذْی ََل یَُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْی ٌء فِْی  اَْلَْرِض َوََل فِی بِْسِم هللاَّ

ِمْیُع اْلَعلِْیمُ  َمآِء َوهَُو السَّ  السَّ

هللا کے نام سے وه ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں 

 نقصان نہیں دے سکتی اور وه سننے واَل اور جاننے واَل ہے۔
In the name of Allah, with Whose name nothing can cause harm on earth nor in the heavens and He is the All-

Hearer the All-Knowing. (Abu-Dawud) 



 

(23) 

ھَُم َعافِنِْی فِْی اَُ  ھُمَّ َعافِنِْی فِْی َسْمِعْی اَلل ّٰ
ھُمَّ َعافِنِْی فِْی بََدنِْی اَلل ّٰ

لل ّٰ

اَْنَت۔  بََصِرْی ََل اِلَہَ اَِلَّ

میرے کانوں میں مجھے عافیت ! میرے بدن میں مجھے عافیت دے ،، اے هللا! اے هللا

 میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔! دے ، اے هللا
O Allah! Grant well-being (health), to my body, O Allah! Grant well-being to my hearing, O Allah, grant well-

being to my sight. There is no God but You. (Abu-Dawud) 

 

 

   (24)044:43 

ْلُت َو هَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظْیمِ  ُ ََلٓ اِلَهَ اَِلَّ هَُو َعلَْیِه تََوكَّ ْسبَِى هللا ّٰ َُ 

میرے لئے هللا کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا 

 اور وه بڑے عرش کا مالک ہے ۔
Allah is sufficient for me. There is no god but He. I have placed my trust in Him and He is Lord of the Exalted 

Throne (Abu-Dawud) 

(25)44:43 

ھُمَّ اِنِّی اَُعْوُذ بَِک ِمَن 
ھُمَّ اِنِّْی اَُعْوُذبَِک ِمَن اْلُکْفِر َواْلفَْقِر ، اَلل ّٰ

اَلل ّٰ

 اْلقَْبِر، ََل اِلَہَ اَِلَّ اَْنتَ َعَذاِب 

بے شک میں ! یقینا میں تیری پناه میں آتا ہوں کفر اور فقر و فاقہ سے۔ اے هللا ! اے هللا

 تیری پناه چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
O Allah! I seek refuge in You from disbelief and poverty. O Allah! I seek refuge in You from the punishment of 

the grave. There is no god but You. (Abu-Dawud) 

(26) 



 

ھُمَّ اَْنَت َربِّْى ، ََل اِلَهَ اَِلَّ اَْنَت َخلَْقتَنِْى َو اَنَا َعْبُدَك َو اَنَا َعلَى 
اَلل ّٰ

َما اْستَطَْعُت اَُعْوُذبَِك ِمْن َشرِّ َما َصنَْعُت اَبُْوُء لََك َعْھِدَك َو َوْعِدَك 

اَْنتَ  نُْوَب اَِلَّ  بِنِْعَمتَِك َعلَىَّ َو اَبُْوُء بَِذْنبِْى فَاْغفِْرلِْى فَاِنَّهُ ََل یَْغفُِر الذُّ

تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور ! اے هللا 

را بنده ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کئے ہوئے عہد اور وعدے میں تی

پر قائم ہوں۔ میں تیری پناه مانگتا ہوں ان بری چیزوں کے شرسے جو میں نے کی 

ہیں، ۔ میں اعتراف کرتا ہوں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے دی ہیں اور میں اپنے 

شک تیری سوا کوئی گناہوں کو  گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ پس بخش دے کہ بے

 بخشنے واَل نہیں ہے۔
O Allah! You are my Lord, there is no god but You. You created me and I am Your slave. I keep Your covenant 

and my pledge to You, so far as I am able to. I seek refuge in You from the evil of creation. I recognize Your 

blessings upon me, and I recognize my misdeeds. So forgive me, for surely there is none who may forgive sins 

but You. (Sahih Al-Bukhari) 

 

(27) 

ھَاَدِة ، ََل اِلَہَ اَِلَّ  َمَوِت َواَْلَْرِض، َعالَِم اْلَغْیِب َوالشَّ ا َللَّھُمَّ فَاِطَر السَّ

َملِْیَکہُ ا َُعْوُذ بَِک ِمْن َشرِّ نَْفِسْی َوِمْن َشرِّ  ا َ  ْنَت َربَّ ُکلِّ َشْی ٍء وَّ

هُ اِلَی  ی نَْفِسْی ُسْوٓ ًء ا ا َْو ا َُجرَّ الشَّْیطَِن َوَشَرِکِہ َوا َْن ا َْقتَِرَف َعلّٰ

 ُمْسلِمِ 

والے ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ، چھپے اور کھلے کےجاننے ! اےهللا

تیرے سواکوئی معبود نہیں مگر تو۔،ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے ، میں تیری 

پناه چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے اور اس کے شر سے اور یہ کہ 

میں اپنی جان کو کسی برائی میں ملوث کروں یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کی 

 طرف مائل کروں۔



 

O Allah! Creator of the heavens and the earth, Knower of the unseen and the evident, I bear witness that 

there is no God but You, Lord and Sovereign of all things. I seek refuge in You from the evil of my soul and 

from the evil and trappings of Satan, and from committing wrong against my soul or from harming any Muslim. 

(At-Tirmidhi) 

(28)47:45 

ھُمَّ اِنِّْى أَْسا َلَُك 
ْنیَا َو اَلِخَرِة، اَلل ّٰ ھُمَّ اِنِّْى أَْسا َلَُك اْلَعافِیَةَ فِْى الدُّ

اَلل ّٰ

ھُمَّ اْستُْر اْلَعْفَو َو اْلَعافِیَةَ فِْى ِدْینِْى َو ُدْنیَاَى َو اَْهلِْى َو َمالِْى ، 
اَلل ّٰ

ھُمَّ اْحفَْظنِْى ِمْن بَْیِن یََدىَّ َو ِمْن 
ْوَعاتِْى ، اَلل ّٰ ِمْن رَّ َعْوَراتِْى َو اّٰ

َخْلفِْى ، َو َعْن یَِّمْینِْى َو َعْن ِشَمالِْى َو ِمْن فَْوقِْى َو اَُعْوُذ بَِعْظَمتَِك 

 َعْن اُْغتَاَل ِمْن تَْحتِىْ 

بے ! نیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، اے هللا بے شک میں آپ سے د! اے هللا 

شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا 

میری ! میرے عیب ڈهانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اے هللا! ہوں، اے هللا

ر حفاظت کر، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے او

میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے اور میں پناه چاہتا ہوں تیری عظمت کے 

 ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہالک کیا جاؤں۔
O Allah! I seek well-being in this world and the next. O Allah! I ask You for forgiveness and well-being in my 

religion and in my (life in this) world, in my family, and in my property. O Allah! Veil my faults and pacify me 

in my anguish. O Allah! Guard me from in front of me and from behind me, from my right and from my left, 

and from above me, and I seek protection in Your Greatness from being struck down from beneath. (Abu-

Dawud) 

(29) 

ھَاَدِة ، ََل اِلَہَ اَِلَّ  َمَوِت َواَْلَْرِض، َعالَِم اْلَغْیِب َوالشَّ ا َللَّھُمَّ فَاِطَر السَّ

َملِْیَکہُ ا َُعْوُذ بَِک ِمْن َشرِّ نَْفِسْی َوِمْن َشرِّ  ا َ ْنَت َربَّ ُکلِّ َشْی ٍء وَّ



 

هُ اِلَی الشَّْیطَِن َوَشَرِکِہ وَ  ی نَْفِسْی ُسْوٓ ًء ا ا َْو ا َُجرَّ ا َْن ا َْقتَِرَف َعلّٰ

 ُمْسلِمِ 

آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ، چھپے اور کھلے کےجاننے والے ، ! اےهللا

تیرے سواکوئی معبود نہیں مگر تو۔،ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے ، میں تیری 

اور شیطان کے اور اس کے شر سے اور یہ کہ  پناه چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے

میں اپنی جان کو کسی برائی میں ملوث کروں یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کی 

 طرف مائل کروں۔
O Allah! Creator of the heavens and the earth, Knower of the unseen and the evident, I bear witness that 

there is no God but You, Lord and Sovereign of all things. I seek refuge in You from the evil of my soul and 

from the evil and trappings of Satan, and from committing wrong against my soul or from harming any Muslim. 

(At-Tirmidhi) 

 

(30) 

ھُمَّ اِنِّْى أَْسا َلَُك اْلَعافِیَةَ 
ھُمَّ اِنِّْى أَْسا َلَُك اَلل ّٰ

ْنیَا َو اَلِخَرِة، اَلل ّٰ فِْى الدُّ

ھُمَّ اْستُْر 
اْلَعْفَو َو اْلَعافِیَةَ فِْى ِدْینِْى َو ُدْنیَاَى َو اَْهلِْى َو َمالِْى ، اَلل ّٰ

ھُمَّ اْحفَْظنِْى ِمْن بَْیِن یََدىَّ َو ِمْن 
ْوَعاتِْى ، اَلل ّٰ ِمْن رَّ َعْوَراتِْى َو اّٰ

، َو َعْن یَِّمْینِْى َو َعْن ِشَمالِْى َو ِمْن فَْوقِْى َو اَُعْوُذ بَِعْظَمتَِك  َخْلفِىْ 

 َعْن اُْغتَاَل ِمْن تَْحتِىْ 

بے ! بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، اے هللا ! اے هللا 

ال کرتا شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سو

میری ! میرے عیب ڈهانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اے هللا! ہوں، اے هللا

حفاظت کر، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور 

میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے اور میں پناه چاہتا ہوں تیری عظمت کے 

 ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہالک کیا جاؤں۔



 

O Allah! I seek well-being in this world and the next. O Allah! I ask You for forgiveness and 

well-being in my religion and in my (life in this) world, in my family, and in my property. 

O Allah! Veil my faults and pacify me in my anguish. O Allah! Guard me from in front of 

me and from behind me, from my right and from my left, and from above me, and I seek 

protection in Your Greatness from being struck down from beneath. (Abu-Dawud) 

 

 بسم اهلل الرمحان الرحيم

َمُد لَْم  ُ الصَّ ُ أََحٌد هللاَّ  یَلِْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحدٌ قُْل هَُو هللاَّ

کہہ دیجئے کہ وه هللا تعالی ایک ہے ۔ هللا تعالی بےنیاز ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ۔ 

 نہ ہی وه کسی سے پیدا ہوا۔ اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے ۔
In the name of Allah the Most Merciful, the Continuously Merciful. Say: He is Allah (the) One. Allah - the Self-

Sufficient Master (Whom all creatures need). He begets not, nor was He begotten. And there is none co-equal 

or comparable unto Him. 

 

 بسم اهلل الرمحان الرحيم

َغاِسٍق إَِذا َوقََب قُْل أَُعوُذ بَِربِّ اْلفَلَِق ِمْن َشرِّ مَ  ا َخلََق َوِمْن َشرِّ

 َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت فِي اْلُعقَِد َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ 

کہ میں صبح کے رب کی پناه میں آتا ہوں ۔ ہر اس چیز کے شر سے جو ! کہہ دیجئے

اندهیرا اس نے پیدا کی ہے اور اندهیری رات کی تاریکی کے شر سے ۔ جب اسکا 

پھیل جائے اور گرهوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے ۔ اور حسد کرنے والے کی 

 برائی سے جب وه حسد کرے ۔
Say: I seek refuge with the Lord of the daybreak, (Allah) from the evil of what He has created and from the 

evil of the darkening (night) as it comes with its darkness and from the evil of those who practice witchcraft  

when they blow in the knots, and from the evil of the envier when he envies. 
 
 

    بسم اهلل الرمحان الرحيم0:5                                                        
 بسم هللا الرحمان الرحیم2

قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاِس َملِِك النَّاِس إِلَِه النَّاِس ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس 

 اْلَخنَّاِس الَِّذي یَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاسِ 



 

کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناه میں آتا ہوں۔ لوگوں کے مالک کی۔ ! کہہ دیجئے

 لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے 

پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وه 

 جن میں سے ہو یا انسان میں سے ۔
 

Say: I seek refuge with the Lord of mankind, (Allah), the King of mankind, the Ilah (Allah) of mankind, from 

the evil of the whisperer (devil) who withdraws, who whispers in the breasts of mankind, of jinn and men. 
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