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أي کنوش أي کنوش أرشش عطینطینطح یا میططرون فریالسنون ما وماسا ماسوما یا طیطشالوش   بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
موسى الْأَمرَ و ما کُنْت   الْغَرْبِی إِذْ قَضَینا إِلىو ما کُنْت بِجانبِ خیطوش مشفقیش مشاصعوش أوطیعینوش لیطیفتکش هذا هذا 

فَما یکُونُ مسجونینَ اخْرُج منْها اخْرُج بِقُدرةِ اللَّه منْها أَیها اللَّعینُ بِعزَّةِ رب الْعالَمینَ اخْرُج منْها و إِلَّا کُنْت منَ الْ  منَ الشَّاهدینَ
 رِینَلَکاغنَ الصم إِنَّک یها فَاخْرُجرَ فأَنْ تَتَکَب  ولًا  اخْرُجفْعم رُ اللَّهکانَ أَم و تبالس حابنَّا أَصوناً کَما لَعلْعوراً محدذْؤُماً مم  اخْرُج

یاهیاً شَرَاهیا حیاً   اللَّه أَحسنُ الْخالقینَ  تَباركطرعون مراعون یا ذَوِي الْمخْزُونِ اخْرُج یا سورا سور بِاالسمِ الْمخْزُونِ یا میططرون 
جِنِّی و تَابِ کُلَّ جِنِّیذَا الْکبِ هاحنْ صع یلَ اطْرُدرَافۀِ إِسهبلَى جکْتُوبِ عمِ الْموماً بِاالستَقَی تَابِعٍ و طَانَۀٍ وشَی طَانٍ وشَی ۀٍ و ۀٍ وابِع
إِلَّا بِاللَّه الْعلی الْعظیمِ و صلَّى اللَّه علَى ساحرٍ و ساحرَةٍ و غُولٍ و غُولَۀٍ و کُلِّ متَعبث و عابِث یعبثُ بِابنِ آدم و لَا حولَ و لَا قُوةَ 

 .ینَمحمد و آله الطَّیبِینَ و عتْرَته الطَّاهرِ
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 شيمشفق طوشيخ طشالوشيط ايما و ما ساما سو  السنونيفر  ططرونيم طحيطنيکنوش ارشش عطن  یکنوش ا  یا م؛يبه نام خداوند رمحان و رح
. یو از گواهان نبود یطور حضور نداشت یِ تو در جانب غرب م،يواگذاشت یهذا هذا، و چون امر را به موس تکشيطفيل نوشيعيمشاصعوش او ط

ّ . خارج شو ؛یشو  یم انيجان خارج شو، خارج شو از آن وگرنه از زندان نياز ا انيعامل داوندملعون به قدرت خ یا تو را نرسد که در آن تکرب
و امر خداوند  ميخارج شو، مهان گونه که اصحاب سبت را لعن کرد یو ملعون یبا حقارت و دور  ؛یشو که تو از خوارشدگان ونري پس ب. يیمنا

است که  يیفرخنده خدا. طرحون مراعون ططرونيم یسوراسور به اسم خمزون خارج شو، ا یاحملزون خارج شو، ا یذو  یا. است یشدن
َ . است انيپروردگار عامل ّ ه اي ً ي َ  ا ر ّ اهشَ ً ي ّ ح ا ً ي َ  ا ً يُّ قـ  طانيو ش هينوشته هر جن و جن نيدور کن از صاحب ا لياسراف یشانيبه اسم نوشته شده بر پ وما

و  دري گ یم یکه فرزندان آدم را به باز   یکننده ا  یو باز  ندهري گ  یو ساحره و و غول و غوله را و هر به باز  حرو تابع و تابعه و سا طانهيو ش
  .مگر به دست خداوند بزرگ و بلند مرتبه و درود خداوند بر حممد و آل مطهر و مبارک او ستين یو توان یقدرت چيه

 


