
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمَِٰن الرَِّحيمِ 
ٍة {2} وماْلِكتماِب اْلُمِبيِ {1} حم لمٍة ُمبمارمكم  ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذرِينم  ۚ  ِإنَّا أمنْ زمْلنماُه ِِف لمي ْ
ِكيمٍ {3} ا يُ ْفرمُق ُكلُّ أمْمٍر حم  ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليم  ۚ  أمْمرًا ِمْن ِعْنِدنما  {4} ِفيهم

ِميُع اْلعمِليمُ  ۚ  ِمْن رمبِّكم رمْحمًة  {5} اوماِت  {6} إِنَُّه ُهوم السَّ مم رمبِّ السَّ
ا  ُهمم ن م مما ب مي ْ َلم إِلمَٰهم ِإَلَّ ُهوم ُُيِْيي {7} ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِنيم  ۚ  وماْْلمْرِض وم

ِليم  ۚ  ومُُيِيُت  كٍّ ي مْلعمُبونم  {8} رمبُُّكْم ومرمبُّ آبماِئُكُم اْْلموَّ  بمْل ُهْم ِف شم
اٍن ُمِبيٍ {9} اُء ِبُدخم مم ى النَّاسم  {10} فماْرتمِقْب ي مْومم تمْأِت السَّ ا  ۚ  ي مْغشم ذم همَٰ

اٌب أملِيمٌ  ابم ِإنَّا ُمْؤِمُنونم  {11} عمذم ُُم  {12} رمب َّنما اْكِشْف عمنَّا اْلعمذم أمَّنََّٰ َلم
اءمُهْم رمُسوٌل ُمِبيٌ  قمْد جم قماُلوا ُمعملٌَّم َممُْنونٌ ُُثَّ ت موملَّْوا عمنْ  {13} الذِّْكرمىَٰ وم  ُه وم

اِب قمِليًًل  {14} اِشُفو اْلعمذم ي مْومم ن مْبِطُش  {15} ِإنَُّكْم عمائُِدونم  ۚ  ِإنَّا كم
رمىَٰ إِنَّا ُمْنتمِقُمونم  ةم اْلُكب ْ اءمُهْم {16} اْلبمْطشم لمُهْم ق مْومم ِفْرعمْونم ومجم نَّا ق مب ْ لمقمْد ف مت م وم

رِيٌ   {18} ِإِّنِّ لمُكْم رمُسوٌل أمِميٌ  ۚ  أمدُّوا ِإَلمَّ ِعبمادم اللَِّه أمْن  {17} رمُسوٌل كم
ِإِّنِّ ُعْذُت  {19} ِإِّنِّ آتِيُكْم ِبُسْلطماٍن ُمِبيٍ  ۚ  ومأمْن َلم ت مْعُلوا عملمى اللَِّه  وم

ِّبِّ ومرمبُِّكْم أمْن ت مْرُُجُونِ  ِإْن َلْم تُ ْؤِمُنوا َل فماْعتمزُِلونِ  {20} بِرم عما رمبَُّه فمدم  {21} وم
ِء ق مْوٌم َُمْرُِمونم  ُؤَلم ُعونم  {22} أمنَّ همَٰ  {23} فمأمْسِر بِِعبماِدي لمْيًًل ِإنَُّكْم ُمتَّب م

نَّاٍت  {24} ِإن َُّهْم ُجْنٌد ُمْغرمُقونم  ۚ  وماتْ ُرِك اْلبمْحرم رمْهًوا  ْم ت مرمُكوا ِمْن جم كم
ُعُيونٍ  رِيٍ  {25} وم قماٍم كم مم ن مْعمم  {26} ومُزُروٍع وم ا فماِكِهيم وم انُوا ِفيهم  {27} ٍة كم

ِلكم  ذمَٰ رِينم  ۚ  كم ا ق مْوًما آخم اُء  {28} ومأمْورمثْ نماهم مم ْت عملمْيِهُم السَّ ا بمكم فممم
انُوا ُمْنظمرِينم  مما كم اِب  {29} وماْْلمْرُض وم نما بمِِن ِإْسرمائِيلم ِمنم اْلعمذم لمقمْد َنمَّي ْ وم

انم عمالًِيا ِمنم اْلُمْسرِِفيم إِنَّ  ۚ  ِمْن ِفْرعمْونم  {30} اْلُمِهيِ  لمقمِد  {31} ُه كم وم
ْرنماُهْم عملمىَٰ ِعْلٍم عملمى اْلعمالمِميم  نماُهْم ِمنم اْْليماِت مما ِفيِه  {32} اْخت م ومآت مي ْ

ٌء ُمِبيٌ  ُقوُلونم  {33}بمًلم ِء لمي م ُؤَلم مما  {34} ِإنَّ همَٰ َٰ وم ِإْن ِهيم ِإَلَّ ممْوت متُ نما اْْلُوَلم
رِينم َنمُْن  ٌر أمْم ق مْوُم  {36} فمْأتُوا بِآبمائِنما ِإْن ُكْنُتْم صماِدِقيم  {35} ِبُْنشم ي ْ أمُهْم خم

انُوا َُمْرِِميم  ۚ  أمْهلمْكنماُهْم  ۚ  تُ بٍَّع ومالَِّذينم ِمْن ق مْبِلِهْم  مما  {37} إِن َُّهْم كم وم
ِعِبيم  ا َلم ُهمم ن م مما ب مي ْ اوماِت وماْْلمْرضم وم مم لمْقنما السَّ لمْقنماُُهما ِإَلَّ  {38} خم ا خم مم

لمَِٰكنَّ أمْكث مرمُهْم َلم ي مْعلمُمونم  اتُ ُهْم أمُْجمِعيم  {39} بِاْلْمقِّ وم ْصِل ِميقم  ِإنَّ ي مْومم اْلفم
ُرونم  {40} ْيًئا ومَلم ُهْم يُ ْنصم ْوًَل عمْن ممْوًَل شم ْن  {41} ي مْومم َلم يُ ْغِِن مم ِإَلَّ مم

رمتم الزَّقُّومِ  {42} وم اْلعمزِيُز الرَِّحيمُ إِنَُّه هُ  ۚ  رمِحمم اللَُّه  جم طمعماُم  {43} ِإنَّ شم
اْلُمْهِل ي مْغِلي ِف اْلُبطُونِ  {44} اْْلمثِيمِ  غمْلِي اْلْمِميمِ  {45} كم ُخُذوُه  {46} كم

وماِء اْلْمِحيمِ  َٰ سم اِب اْلْمِميمِ  {47} فماْعِتُلوُه ِإَلم  ُُثَّ ُصبُّوا ف مْوقم رمْأِسِه ِمْن عمذم
رِيُ  {48} ُرونم  {49} ُذْق إِنَّكم أمْنتم اْلعمزِيُز اْلكم ْت م ا مما ُكْنُتْم بِِه َتم ذم  ِإنَّ همَٰ
اٍم أمِميٍ  {50} قم ُعُيونٍ  {51} ِإنَّ اْلُمتَِّقيم ِف مم نَّاٍت وم ي مْلبمُسونم  {52} ِف جم

قمابِِليم  رمٍق ُمت م ِإْستمب ْ ِلكم  {53} ِمْن ُسْنُدٍس وم ذمَٰ  {54} ومزموَّْجنماُهْم ِِبُوٍر ِعيٍ كم
ٍة آِمِنيم  ا ِبُكلِّ فماِكهم ْوتمةم  {55} يمْدُعونم ِفيهم ْوتم ِإَلَّ اْلمم ا اْلمم َلم يمُذوُقونم ِفيهم

 َٰ ابم اْلْمِحيمِ  ۚ  اْْلُوَلم قماُهْم عمذم ِلكم ُهوم  ۚ  فمْضًًل ِمْن رمبِّكم  {56} وموم ذمَٰ
ْوُز اْلعمِظيمُ  ُرونم فمِإّنَّم  {57} اْلفم اِنكم لمعملَُّهْم ي متمذمكَّ ْرنماُه بِِلسم فماْرتمِقْب  {58} ا يمسَّ

  {59} ِإن َُّهْم ُمْرتمِقُبونم 

Sweet Dreams 

و من )خواص القرآن(: روي عن النيب )صلى اهلل عليه و آله( أنه قال: 
من قرأ هذه السورة كان له من اْلجر بعدد كل حرف منها مائة ألف »

 رقبة عتيق، 

And from Khawas Al-Quran –  

It has been reported from the Prophetsaww having 
said: ‘The one who recites this Chapter (Surah Al-
Dukhan), would have for him the Recompense of 
freeing one hundred thousand slaves for every 
letter from it.  

 و من قرأها ليلة اْلمعة غفر اهلل له ُجيع ذنوبه 

And one who recites it on the night (before) Friday 
(Thursday Night), Allahazwj would Forgive all of his 
sins.  

 و من كتبها و علقها عليه أمن من كيد الشياطي 

And one who writes it and attaches it (as an 
amulet) upon himself, would be safe from the 
plots of Satanla.  

و من جعلها حتت رأسه رأى ِف منامه كل خري، و أمن من قلقه ِف 
 الليل 

And one who makes it to be under his head would 
dream everything good, and would be safe from 
worry during the night.  

 ء  صاحب الشقيقة برى و إذا شرب ماءها

And if it’s (recited on water and) water is drunk by 
the one with migraine, he would be free from it.  

و إذا كتبت و جعلت ِف موضع فيه جتارة ربح صاحب املوضع، و كثر 
 «.ماله سريعا

And if it is written and made to be in a place where 
trading takes place, the owner of the place would 
profit and his wealth would increase quickly’.1 
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