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 بکر ابوزید رحمہم ہللا –ابن عثيمين  –ابن باز 

   ٌيُّ اْلقايُّوُم ۚ َلا تاأُْخذُهُ ِسناة ها إَِلَّ ُهوا اْلحا ـٰ هُ َلا إِلا ﴿اللَـّ

ا فِي اْْلاْرِض ۗ  ما اِت وا اوا ا فِي السَّما َلا ناْوٌم ۚ لَّهُ ما وا

ن ذاا الَِّذي یاْشفاُع ِعنداهُ إَِلَّ بِإِْذنِِه ۚ یاْعلاُم  ا باْينا ما ما

ْن ِعْلِمِه  َلا یُِحيُطونا بِشاْيٍء ِمِّ ْلفاُهْم ۖ وا ا خا ما أاْیِدیِهْم وا

اْْلاْرضا ۖ  اِت وا اوا ِسعا ُكْرِسيُّهُ السَّما ا شااءا ۚ وا إَِلَّ بِما

ُهوا اْلعاِليُّ اْلعاِظيُم  ا ۚ وا َلا یائُودُهُ ِحْفُظُهما  ﴾٢٥٥وا
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))ہللا تعالٰی ہی معبود برحق ہے جس کے سوا 

کوئی معبود نہيں جو زنده اور سب کا تهامنے 

واَل ہے، جسے نہ اونگه آئے نہ نيند، اس کی 

ملکيت ميں زمين اور آسمانوں کی تمام چيزیں 

ہيں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغير اس 

کے سامنے شفاعت کرسکے، وه جانتا ہے جو 

ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پيچهے ہے 

سے کسی چيز کا اور وه اس کے علم ميں 

احاطہ نہيں کرسکتے مگر جتنا وه چاہے، اس 

کی کرسی کی وسعت نے زمين و آسمان کو 

گهير رکها ہے اور ہللا تعالٰی ان کی حفاظت 

سے نہ تهکتا اور نہ اکتاتا ہے، وه تو بہت بلند 

 [٢55]سورۃ البقرۃ: ( اور بہت بڑا ہے۔(

   ِا أُنِزلا إِلاْيِه م ُسوُل بِما نا الرَّ بِِِّه ﴿آما ن رَّ

ُكتُبِِه  تِِه وا ئِكا َلا ما ِه وا نا بِاللَـّ اْلُمْؤِمنُونا ۚ ُكلٌّ آما وا

قاالُوا ساِمْعناا  ُسِلِه ۚ وا ن رُّ ٍد ِمِّ ُق باْينا أاحا ُرُسِلِه َلا نُفاِرِّ وا

ِصيُر  إِلاْيكا اْلما بَّناا وا اناكا را أاطاْعناا ۖ ُغْفرا َلا  ٢٨٥وا

هُ ناْفًسا إَِلَّ  ِلُِّف اللَـّ ا یُكا لاْيها عا ا كاساباْت وا ا ما ا ۚ لاها ُوْسعاها



 

 

 

أْناا ۚ  اِخْذناا إِن نَِّسيناا أاْو أاْخطا بَّناا َلا تُؤا باْت ۗ را ا اْكتاسا ما

ْلتاهُ عالاى الَِّذینا  ما ا حا لاْيناا إِْصًرا كاما َلا تاْحِمْل عا بَّناا وا را

ا َلا طااقاةا لا  ْلناا ما ِمِّ َلا تُحا بَّناا وا ناا بِِه ۖ ِمن قاْبِلناا ۚ را

ناا  ْوَلا ْمناا ۚ أانتا ما اْرحا اْغِفْر لاناا وا نَّا وا اْعُف عا وا

 ﴾٢٨٦فاانُصْرناا عالاى اْلقاْوِم اْلكاافِِرینا 

))رسول ایمان َلیا اس چيز پر جو اس کی 

طرف ہللا تعالٰی کی جانب سے اتری اور مومن 

بهی ایمان َلئے، یہ سب ہللا تعالٰی اور اس کے 

ر اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر او

رسولوں پر ایمان َلئے ، اس کے رسولوں 

ميں سے کسی ميں ہم تفریق نہيں کرتے، 

انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت 

کی، ہم تيری بخشش طلب کرتے ہيں اے 

ہمارے رب! اور ہميں تيری ہی طرف لوٹنا 

ہے، ہللا تعالٰی کسی جان کو اس کی طاقت 

تکليف نہيں دیتا، جو نيکی وه کرے سے زیاده 

وه اس کے لئے اور جو برائی وه کرے وه اس 

پر ہے، اے ہمارے رب! اگر ہم بهول گئے 



 

 

 

ہوں یا خطا کی ہو تو ہميں نہ پکڑنا، اے 

ہمارے رب! ہم پر وه بوجه نہ ڈال جو ہم سے 

پہلے لوگوں پر ڈاَل تها، اے ہمارے رب! ہم 

قت نہ ہو پر وه بوجه نہ ڈال جس کی ہميں طا

اور ہم سے درگزر فرما! اور ہميں بخش دے 

اور ہم پر رحم کر! تو ہی ہمارا مالک ہے، 

( ہميں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔(

 [٢٨٦-٢٨5]سورۃ البقرۃ: 

   ِبِّ اْلفالاِق﴾ ﴿قُْل دٌ﴾ ﴿قُْل أاُعوذُ بِرا هُ أاحا ﴿قُْل ُهوا اللَـّ

ِبِّ النَّاِس﴾  أاُعوذُ بِرا

سورتيں پوری کی پوری تين  مذکوره تينوں

 مرتبہ پڑهے۔

   ْمدُ هللِ، َلا إِلاها اْلحا أاْصباحا اْلُمْلُك هللِ وا أاْصباْحناا وا

ْمدُ  لاهُ اْلحا ْدهُ َلا شاِریكا لاهُ، لاهُ اْلُمْلُك وا حا إَِلَّ ہللاُ وا

ا فِي  ْيرا ما الُكا خا ِ أاْسأ ُهوا عالاى ُكلِِّ شاْيٍء قاِدیٌر، ربِّ وا

ا هاذاا اْليا  أاُعوذُ بِكا ِمْن شارِِّ ما ا باْعداهُ، وا ْيرا ما خا وِم وا

ِ أاُعوذُ بِكا ِمنا  بِّ ا باْعداهُ، را شارِِّ ما فِي هاذاا اْلياوِم وا



 

 

 

ِ أاُعوذُ بِكا ِمْن عاذااٍب  بِّ ُسوِء الِكباِر، را اْلكاساِل، وا

عاذااٍب فِي اْلقاْبِر.  فِي النَّاِر وا

 ہم نے صبح کی اور ہللا کے ملک نے صبح

کی، اور تمام تعریف ہللا کے لئے ہے، ہللا کے 

عَلوه کوئی عبادت کے َلئق نہيں، واکيَل ہے، 

اس کا کوئی شریک نہيں، اسی کے لئے ملک 

ہے، اور اسی کے لئے حمد ہے اور وه ہر 

چيز پر قادر ہے۔ اے ميرے رب! اس دن ميں 

جو خير ہے اور جو اس کے بعد ميں خير ہے 

کرتا ہوں، اور اس  ميں تجه سے اس کا سوال

دن کے شر سے اور اس کے بعد کے شر 

سے تيری پناه چاہتا ہوں۔ اے ميرے رب! ميں 

سستی اور بڑهاپے کی برائی سے تيری پناه 

چاہتا ہوں، اے ميرے رب! ميں جہنم کے 

عذاب اور قبر کے عذاب سے تيری پناه چاہتا 

ْيناا ہوں۔  )شام کے وقت أاْصباْحناا کی جگہ أاْمسا

ا باْعداهُ اور ها  ْيلاِة اور ما ذاا اْلياوِم کی جگہ هـذِه اللَـّ

 ]مسلم[ كى جگہ پر ما باْعـداهـا کہے۔(



 

 

 

   ،بِكا ناْحياا ْيناا، وا بِكا أاْمسا اللَُّهمَّ بِكا أاْصباْحناا، وا

إِلاْيكا النُُّشوُر. بِكا ناُموُت وا  وا

اے ہللا! تيرے ہی حکم سے ہم نے صبح کی 

ہم نے شام کی، اور اور تيرے ہی حکم سے 

تيرے ہی حکم سے ہم جيتے ہيں، اور تيرے 

ہی حکم سے ہم مریں گے، اور تيری ہی 

)شام کے وقت اللَُّهمَّ طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 

بِكا أاْصباْحناا کہے( ْيناا، وا  ]ترمذی[ بِكا أاْمسا

   ـٍد ِمـْن احا ٍة أاو بِأ احا بي ِمـْن نِْعـما اللُِّهـمَّ ما أاْصبـا

ْلـقِ  كا خا ك ، فالـا ْحـداكا َل شریكا لـا ك ، فاِمـْنكا وا

كا الشُّْكـر. لـا ْمـدُ وا  اْلحا

اے ہللا! مجه پر یا تيری مخلوق ميں سے کسی 

پر جس نعمت نے بهی صبح کی ہے وه 

صرف تيری طرف سے ہے، تو اکيَل ہے، 

تيرا کوئی شریک نہيں، پس تيرے ہی لئے 

)شام کے حمد اور تيرے ہی لئے شکر ہے۔ 

 ]ابوداود[ قت ما أاْمساى کہے۔(و



 

 

 

   لاةا ما أُْشِهدُ حا اللَُّهمَّ إِنِِّي أاْصباْحُت أُْشِهدُكا وا

، أانَّكا أاْنتا ہللاُ َلا  ْلِقكا ِميعا خا جا تاكا وا ئِكا َلا ما ، وا عاْرِشكا

داً  مَّ أانَّ ُمحا ، وا ْحداكا َلا شاِریكا لاكا إِلاها إَِلَّ أاْنتا وا

. ُسولُكا را  عاْبدُكا وا

ہللا! ميں نے اس حال ميں صبح کی کہ اے 

ميں تجهے گواه بناتا ہوں اور تيرا عرش 

اٹهانے والوں کو، تيرے فرشتوں کو اور تيری 

تمام مخلوق کو گواه بناتا ہوں کہ تو ہی ہللا 

ہے، تيرے سوا کوئی معبود برحق نہيں، اور 

تيرے بندے اور تيرے  ]ملسو هيلع هللا ىلص[بيشک محمد 

مَّ إِنِِّي أاْمساْيُت )شام کے وقت اللَّهُ رسول ہيں۔ 

 ]ابوداود[ )چار بار( کہے(

   ِة ِلما لاى كا عا ِم وا ْسَلا ۃِ اْْلِ أاْصباْحناا عالاى فِْطرا

ِليِه  لاى ہللاُ عا ٍد صا مَّ عالاى ِدیِن نابِيِِّناا ُمحا ِص، وا ْخَلا اْْلِ

 ، اِهيما عالاى ِملَِّة أابِيناا إِْبرا لَّما، وا سا ا وا ما نِيفااً ُمْسِلماً وا حا

.  كاانا ِمنا اْلُمْشِرِكينا



 

 

 

ہم نے فطرت اسَلم اور کلمہ اخَلص اور نبی 

کے دین اور اپنے باپ ابراہيم عليہ ملسو هيلع هللا ىلص محمد

السَلم کی ملت پر صبح کی جو یک طرفہ 

خالص مسلمان تهے، اور وه مشرکوں ميں 

ْيناا کہے(سے نہيں تهے۔   )شام کے وقت أاْمسا

 ]احمد[

  اْلعاافِياةا فِي الدُّْنياا ال الُكا اْلعاْفوا وا لَُّهمَّ إِنِِّي أاْسأ

اْلعاافِياةا فِي  الُكا اْلعاْفوا وا ۃِ، اللَُّهمَّ إِنِِّي أاْسأ اْْلِخرا وا

اِلي، اللَُّهمَّ اْستُْر  ما أاْهِلي، وا دُْنياايا وا ِدینِي وا

ْوعااتِي، اللَُّهمَّ اْحفاْظنِي ِمنْ  آِمْن را اتِي، وا باْيِن  عاْورا

اِلي،  عاْن ِشما عاْن یاِمينِي، وا ْلِفي، وا ِمْن خا ، وا یادايَّ

تِكا أاْن أُْغتاالا ِمْن تاْحتِي. أاُعوذُ بِعاظاما ِمْن فاْوقِي، وا  وا

اے ہللا! ميں تجه سے دنيا اور آخرت ميں 

معافی اور عافيت کا سوال کرتا ہوں، اے ہللا! 

نے ميں اپنے دین، اپنی دنيا، اپنے اہل اور اپ

مال ميں تجه سے معافی اور عافيت کا سوال 

کرتا ہوں، اے ہللا! ميری پرده والی چيزوں پر 



 

 

 

پرده ڈال دے اور ميری گهبراہٹوں کو امن ميں 

رکه، اے ہللا! ميرے سامنے سے، ميرے 

پيچهے سے، ميری دائيں طرف سے، ميری 

بائيں طرف سے اور ميرے اوپر سے ميری 

ے تيری حفاظت کر، اور ميں اس بات س

عظمت کی پناه چاہتا ہوں کہ اچانک اپنے 

 ]ابوداود[نيچے سے ہَلک کيا جاؤں۔ 

   أاناا لاْقتانِي وا ، خا بِِّي َلِّ إِلاها إَِلَّ أاْنتا اللَُّهمَّ أاْنتا را

 ، ا اْستاطاْعتا ْعِدكا ما وا أاناا عالاى عاْهِدكا وا ، وا عاْبدُكا

، أابُوءُ  ناْعتا ا صا تِكا  أاُعوذُ بِكا ِمْن شارِِّ ما لاكا بِنِْعما

أابُوُء بِذاْنبِي فااْغِفر ِلي فاإِنَّهُ َلا یاْغِفُر الذُّنُوبا  ، وا عالايَّ

.  إَِلَّ أاْنتا

اے ہللا! تو ہی ميرا رب ہے، تيرے عَلوه 

کوئی عبادت کے َلئق نہيں، تو نے مجهے 

پيدا کيا، اور ميں تيرا بنده ہوں، اور ميں تيرے 

قدر طاقت رکهتا عہد ووعدے پر قائم ہوں جس 

ہوں، ميں نے جو کچه کيا اس کے شر سے 



 

 

 

تيری پناه چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تيری نعمت 

کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناه کا اعتراف 

کرتا ہوں، پس مجهے بخش دے، کيوں کہ 

تيرے سوا کوئی گناہوں کو نہيں بخش سکتا۔ 

 ]بخاری[

   الشَّها اِت اللَُّهمَّ عااِلما اْلغاْيِب وا اداۃِ فااِطرا السَّماوا

دُ أاْن َلا إِلاها  ِليكاهُ، أاْشها ما بَّ ُكلِِّ شاْيٍء وا اْْلاْرِض، را وا

ِمْن شارِِّ  ، أاُعوذُ بِكا ِمْن شارِِّ ناْفِسي، وا إَِلَّ أاْنتا

أاْن أاْقتاِرفا عالاى ناْفِسي ُسوءاً،  ِشْرِكِه، وا الشَّْيطااِن وا

هُ إِلاى ُمْسِلٍم.  أاْو أاُجرَّ

ے ہللا! اے غيب اور حاضر کے جاننے ا

والے، آسمانوں اور زمين کو پيدا کرنے 

والے، ہر چيز کے پروردگار اور مالک! ميں 

شہادت دیتا ہوں کہ تيرے عَلوه کوئی عبادت 

کے َلئق نہيں، ميں تيری پناه مانگتا ہوں اپنے 

نفس کے شر سے اور شيطان کے شر اور اس 

ميں کے شرک سے، اور اس بات سے کہ 



 

 

 

اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی 

 ]ترمذی[مسلمان کے لئے برائی کا سبب بنوں۔ 

   ،اللَُّهمَّ عاافِنِي فِي بادانِي، اللَُّهمَّ عاافِنِي فِي ساْمِعي

. اللَُّهمَّ إِنِِّي  اللَُّهمَّ عاافِنِي فِي باصاِري، َلا إِلاها إَِلَّ أاْنتا

أاُعوذُ بِكا ِمْن عاذااِب أاُعوذُ بِكا ِمنا اْلُكفْ  الفاْقِر، وا ِر، وا

.  القاْبِر، َلا إِلاها إَِلَّ أاْنتا

اے ہللا! مجهے ميرے جسم ميں عافيت دے، 

اے ہللا! مجهے ميرے کانوں ميں عافيت دے، 

اے ہللا! مجهے ميری آنکهوں ميں عافيت دے، 

تيرے عَلوه کوئی عبادت کے َلئق نہيں، اے 

سے تيری پناه چاہتا ہوں،  ہللا! ميں کفر اور فقر

اور عذاب قبر سے تيری پناه چاہتا ہوں، تيرے 

)تين عَلوه کوئی عبادت کے َلئق نہيں۔ 

 ]ابوداود[ مرتبہ(

   عا اْسِمِه شاْيٌء فِي ِ الَِّذي َلا یاُضرُّ ما بِْسِم َّللاَّ

ُهوا السَِّميُع اْلعاِليُم. اِء وا َلا فِي السِّما  اْْلاْرِض وا



 

 

 

کے ساته جس کے نام کے  اس ہللا کے نام

ساته زمين وآسمان ميں کوئی چيز نقصان نہيں 

پہنچاتی، اور وه خوب سننے واَل بڑا جاننے 

 ]ابوداود[ )تين مرتبہ(واَل ہے۔ 

   ٍد مَّ بُِمحا ْسَلاِم ِدیناً، وا بِاْْلِ بَّاً، وا ِ را ِضيُت بِاَّللَّ  -را

لَّما  سا لاْيِه وا ُ عا لَّى َّللاَّ  نابِيِّاً. –صا

اضی ہو گيا ہللا کے رب ہونے پر اور ميں ر

کو ملسو هيلع هللا ىلص اسَلم کو دین اختيار کرنے پر اور محمد

 ]ترمذی[ )تين مرتبہ(نبی تسليم کرنے پر۔ 

  . لاقا ا خا اِت ِمْن شارِِّ ما ِ التَّامَّ اِت َّللاَّ ِلما  أاُعوذُ بِكا

ميں ہللا تعالی کے مکمل کلمات کے ذریعہ ان 

جو  تمام چيزوں کے شر سے پناه چاہتا ہوں

 ]ترمذی[ )تين مرتبہ(اس نے پيدا کی ہيں۔ 

   ُّب ُهوا را كَّلُت وا لايِه تاوا ُ َلا إِلاها إَِلَّ ُهوا عا ْسبِيا َّللاَّ حا

 اْلعاْرِش اْلعاِظيِم.



 

 

 

مجهے ہللا ہی کافی ہے، اس کے عَلوه کوئی 

عبادت کے َلئق نہيں، ميں نے اسی پر 

بهروسہ کيا، اور وه عرض عظيم کا رب ہے۔ 

 ]ابوداود[ مرتبہ()سات 

   ،ا ناْفِسِه ِرضا ْلِقِه، وا ْمِدِه، عادادا خا بِحا ِ وا انا َّللاَّ ُسْبحا

اتِِه. ِلما ِمداادا كا ِزناةا عاْرِشِه، وا  وا

ہللا پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساته ہے، 

اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر، اپنے نفس 

کی رضامندی کے برابر، اپنے عرش کے 

اپنے کلمات کی روشنائی  وزن کے برابر، اور

 ]مسلم[ )تين مرتبہ(کے برابر۔ 

   ،ًيِِّبا ِرْزقاً طا الُكا ِعْلماً ناافِعاً، وا اللَُّهمَّ إِنِِّي أاْسأ

َلً ُمتاقابََّلً. عاما  وا

اے ہللا! ميں تجه سے نفع دینے والے علم اور 

پاکيزه رزق اور قابل قبول عمل کا سوال کرتا 

 ]ابن ماجہ[ہوں۔ 



 

 

 

   لاهُ َلا إِلا ْحداهُ َلا شاِریكا لاهُ، لاهُ اْلُمْلُك وا ُ وا ها إَِلَّ َّللاَّ

ُهوا عالاى ُكلِِّ شاْيٍء قاِدیٌر. ْمدُ، وا  اْلحا

ہللا کے عَلوه کوئی عبادت کے َلئق نہيں، وه 

اکيَل ہے، اس کا کوئی شریک نہيں، اسی کے 

لئے ملک ہے، اور اسی کے لئے حمد ہے اور 

 ]بخاری[ سو مرتبہ()وه ہر چيز پر قادر ہے۔ 

  .ْمِدِه بِحا ِ وا انا َّللاَّ  ُسْبحا

ہللا پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساته ہے۔ 

 ]مسلم[ )سو مرتبہ(

  .أاتُوُب إِلاْيِه ا وا  أاْستاْغِفُر َّللاَّ

ميں ہللا سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس 

 )سو مرتبہ(کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ 

 ]ابوداود[


