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قَاهرَ منْ فی و الْمرْسلینَ و  لَا حولَ و َلا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه الْعلی الْعظیمِ اللَّهم رب الْملَائکَۀِ و الرُّوحِ و النَّبِیینَ  بسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
قَ کُلِّ شَیخَال ینَ وضالْأَر و اتاومالس هارصمِ أَبأَع الْإِنْسِ و نَ الْجِنِّ ووءاً مبِنَا س ادنْ أَرم نَا وائدأَع أْسنَّا بع کُف کَهالم و ء و م

نَبنَا و إِلَیه و حرَساً و مدفَعاً إِنَّک ربنَا لَا حولَ و لَا قُوةَ لَنَا إِلَّا بِاللَّه علَیه تَوکَّلْنَا و إِلَیه أَ قُلُوبهم و اجعلْ بینَنَا و بینَهم حجاباً
  ربنَا عافنَا منْ کُلِّ سوء و منْ شَرِّ کُلِّ دابۀٍ أَنْت  یزُ الْحکیمربنا ال تَجعلْنا فتْنَۀً للَّذینَ کَفَرُوا و اغْفرْ لَنا ربنا إِنَّک أَنْت الْعزِ -الْمصیرُ

لینَ صلِّ رٍّ رب الْعالَمینَ و إِلَه الْمرْسآخذٌ بِناصیتها و منْ شَرِّ ما یسکُنُ فی اللَّیلِ و النَّهارِ و منْ شَرِّ کُلِّ سوء و منْ شَرِّ کُلِّ ذي شَ
و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه الْعلی الْعظیمِ بِسمِ اللَّه  علَى محمد و آله أَجمعینَ و أَولیائک و خُص محمداً و آلَه أَجمعینَ بِأَتَم ذَلک و لَا حولَ

أَع بِاللَّه و نُ بِاللَّهأُوم بِاللَّه ینِ الْإِنْسِ واطنْ شَیم عتَنأَم هتنْعم و زَّةِ اللَّهبِع تَجِیرُ وأَس بِاللَّه و متَصأَع بِاللَّه نْ وذُ وم الْجِنِّ و و
ا یشَرِّ م و مشَرِّه و مهدکَی و هِمتعجر و هِمطْفع و هِمکْضر و هِملخَی و هِمجِلر و دعنَ الْبارِ مالنَّه تتَح لِ واللَّی تتَح أْتُونَ بِه

 شَرِّ الْعامۀِ و الْخَاصۀِ و منْ شَرِّ نَفْسٍ و الْقُرْبِ و منْ شَرِّ الْغَائبِ و الْحاضرِ والشَّاهد و الزَّائرِ أَحیاء و أَمواتاً أَعمى و بصیراً و منْ
سمِ وبِاالس الْإِنْسِ و نِ الْجِنِّ وینْ عم سِ واللُّب سِ واللَّم و سالْح شِ ونَاهنْ شَرِّ الدم ا وهتسیذُ وأُع و یسبِلْق رْشع تَزَّ بِهي اهالَّذ

ةٍ وورنْ شَرِّ کُلِّ صی متنَایع وطُها تَحم یعمج ی ونَفْس ی ویننْ  دمم داهعرِ مغَی أَو داهعم ثَالٍ أَومت أَو ادوس اضٍ أَویب الٍ أَوخَی
عمرَانَ و الْآکَام  و الْوعور و الْخَرَاب و الْیسکُنُ الْهواء و السحاب و الظُّلُمات و النُّور و الظِّلَّ و الْحرُور و الْبرَّ و الْبحور و السهلَ

لْوارِدینَ ممنْ یبدو بِاللَّیلِ و ینْتَشرُ و الْآجام و الغیاض و الْکَنَائس و النَّواوِیس و الْفَلَوات و الْجبانَات و منْ شَرِّ الصادرِینَ و ا
و الْفَرَاعنَۀِ و الْأَبالسۀِ و منْ جنُودهم و ] الْأَفَاترَةِ[دو و الْآصالِ و الْمرِیبِینَ و الْأَسامرَةِ و الْأَفَاثرَةِ بِالنَّهارِ و بِالْعشی و الْإِبکَارِ و الْغُ

م و أَخْذهم و سحرِهم و ضَرْبِهِم و عبثهِم و لَمحهِم و أَزواجِهِم و عشَائرِهم و قَبائلهِم و منْ همزِهم و لَمزِهم و نَفْثهِم و وِقَاعهِ
هِملَافاخْت و هِمالیتنْ شَ -احم وا ودرا وم وا ولَدا وم انِ ویبالص أُم یلَانِ والْغ رَةِ وحنَ السي شَرٍّ منْ شَرِّ کُلِّ ذم ي شَرٍّ ورِّ کُلِّ ذ

م أُم یقَۀٍ وشَق اعٍ ودص رْقٍ وانِ عضَرَب و رِّكتَحم نٍ واکس رِّضٍ وتَعم ارِضٍ وع خَارِجٍ و لٍ واخد عِ والرِّب ثَلَّثَۀِ والْم ى ومالْح مٍ ولْد
 ۀِ والْخَارِج لَۀِ واخالد ۀِ وبالالص ضَۀِ والنَّاف و بالْغۀٍ أَنْتابنْ شَرِّ کُلِّ دم   لَّى اللَّهص یمٍ وتَقسم رَاطلَى صع ها إِنَّکتیذٌ بِناصآخ
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تى مگر خبداى بلند مرتبه بزرگ، خداوندا اى پروردگار فرشتگان و روح ابتدا مى ّ و پيغمربان   كنم بنام خداى خبشنده مهربان نيست حركىت و نه قو
بدى ] از ما[ها، و اى موجودكننده هر چيز و صاحب او، بازدار از من  ها و زمني كننده بر كسى كه باشد در آمسان و رسوالن و اى غلبه

هاى ايشان را و بگردان  هاى ايشان را و دل نان ما را و بدى كسى را كه اراده منوده باشد به ما بدى را از جن و انس، و كور كن چشمدمش
و حمل دفعى، بدرسىت كه تو پروردگار مائى، نيست حركىت و نه توانائى از براى ما مگر خبداى، بر  ميان ما و ايشان پرده پوشيده شده و حافظى

امتحان براى آن مجاعىت كه   وسيلهاى پروردگار مامگردان ما را . منائيم و به سوى اوست بازگشت امي و به سوى او رجوع مى عتماد منودهاو ا
ّ هر  كافرند، و بيامرز ما را اى پروردگار ما، بدرسىت كه تو غلبه كننده و داناى به حكمىت، اى پروردگار ما جنات ده ما را از هر بدى و از شر

ّ ]  بدرسىت كه پروردگار من بر راه راست است[اى پيش سر او را  اى كه تو گرفته نبندهج ّ چيزى كه قرار گريد در شب و در روز و از شر و از شر
ّى ّ هر صاحب شر د و بر مهه آل او و بر مهه دوستان تو و. هر بدى و از شر ّ  اى پروردگار مهه عامل و خداوند مهه پيغمربان رمحت فرست بر حمم

د و مهه آل او را به متامرتين از رمحت خود ّ تى مگر خبداى بلند مرتبه بزرگ. خمصوص گردان حمم ّ پناه به نام خداى و به . و نيست حركىت و نه قو
ار مى برم و به خداى چنگ در مى آورم به خدا و به خداى پناه مى ذات خداى اميان مى ع منامي و به غلبه خداى و من زمن و از خداى طلب ز

و يا از دويدن [پياده ايشان و سواره ايشان و از جاى جسنت ايشان ] از[و ]  انس و جن[هاى جن و انس  منامي از شيطان كردن او دورى مى
ّ آن چه آن را جباى آورند در شب و در روز، از دور و نزديك ]  ايشان ّ ايشان و از شر و ميل منودن ايشان و برگشنت ايشان و مكر ايشان و شر

ّ پنهان و حاضر و شاهد و قصد مناينده، زندهو  ّ بيگانه هاى ايشان و مرده از شر ّ نفسى   هاى ايشان، كور و بينا، و از شر ها و خويشان و از شر
 ّ ّ و انس و پناه مى  و از فريب  ها و از بيخ بر كنده شدن كه باشد و از وسوسه آن و از شر جن ه برم به نامى ك و از اشتباه و از چشم بد جن

ّ هر  و پناه مى. حركت منود به سبب آن ختت بلقيس دهم دين خود را و نفس خود را و مهه آن چه را كه شامل باشد آن را خواهش من از شر
ه  و خياىل يا سفيدى  صورتى ّ  اى يا كافر حرىب از آن چه قرار گريد در هوا و در ابر و در تاريكى و در روشىن واز يا سياهى يا صورتى يا اهل ذم

ّ هر جنبنده اى پيش سر او را بدرسىت كه تو بر راه راسىت و رمحت فرستد خداى بر پيغمرب او كه  اى كه تو اخذ منوده تب اندرونو بريون و از شر
د است و بر آل او كه پاكيزگان و پاكند ّ   .حمم

 


