Ruqyah of Protection during Pregnancy
1. : 22:5

wanuqirru fi al-arhami ma nashau ila ajalin musamman
And We settle in the wombs what We will, for a designated term,
আর আমি এক মিমদিষ্ট কালের জলিে িাতৃগলভি যা ইচ্ছা ররলে রদই,
2.: 77:20-22

20. আমি মক রতািালদরলক তু চ্ছ পামি রেলক সৃষ্টষ্ট কমরমি?
21. অতঃপর আমি তা ররলেমি এক সংরমিত আধালর,
22. এক মিমদি ষ্টকাে পযন্ত,
ি
3.: 23:13
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23-13 Then We made him a drop, in a secure repository.
অতঃপর আমি তালক শুক্রমিন্দু রূলপ এক সংরমিত আধালর স্থাপি কলরমি।
4.: 35:41

মিশ্চয় আল্লাহ আসিাি ও যিীিলক মস্থর রালেি, যালত টলে িা যায়।
Indeed, Allah keeps the heavens and the earth from falling apart.
5.: 14:27

আল্লাহ্ তা আো িুমিিলদরলক িজিুত িাকে দ্বারা িজিুত কলরি।
পামেিজীিলি
ি
এিং পরকালে।
27 Allah keeps firm those who believe, with the firm word, in worldly
life and in the Hereafter.
6.: 22-65

এিং মতমি আকাশ মস্থর রালেি, যালত তাাঁর আলদশ িেতীত ভূ পৃলষ্ট পমতত িা
হয়।
And He keeps the sky from falling down on earth, except by His
permission.
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7. :14:24

তু মি মক েিে কর িা, আল্লাহ তা আো রকিি উপিা ির্িা
ি কলরলিিঃ
পমিত্র িাকে হলো পমিত্র িৃলির িত। তার মশকড় িজিুত এিং শাো
আকালশ উত্থিত।
8.: 17:74

আমি আপিালক দৃঢ়পদ িা রােলে আপমি তালদর প্রমত মকিুটা ঝু াঁ লকই
পড়লতি।
9.: 2:250
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রহ আিালদর পােিকতিা, আিালদর িলি ধধযেি সৃষ্টষ্ট কলর দাও এিং
আিালদরলক দৃঢ়পদ রাে-আর আিালদর সাহাযে কর রস কালের জামতর
মিরুলে।
10.: 3:147

তারা আর মকিুই িলেমি-শুধু িলেলি, রহ আিালদর পােিকতিা ! রিাচি কলর
দাও আিালদর পাপ এিং যা মকিু িাড়ািামড় হলয় রগলি আিালদর কালজ।
আর আিামদগলক দৃঢ় রাে এিং কালেরলদর উপর আিামদগলক সাহাযে কর।
11.: 47:7

O you who believe! If you stand up for Allah, He will support you, and
He will strengthen your foothold.
রহ মিশ্বাসীগর্! যমদ রতািরা আল্লাহলক সাহাযে কর, আল্লাহ রতািালদরলক
সাহাযে করলিি এিং রতািালদর পা দৃঢ়প্রমতষ্ঠ করলিি।
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12.: 8-12

Your Lord inspired the angels: “I am with you, so strengthen those
who believe.
যেি মিলদি শ দাি কলরি রেলরশতামদগলক রতািালদর পরওয়ারলদগার রয,
আমি সালে রলয়মি রতািালদর, সুতরাং রতািরা িুসেিািলদর মচত্তসিূহলক
ধীরমস্থর কলর রাে।
13.: 13-39

39 Allah abolishes whatever He wills, and He affirms, and with Him is
the source of the Scripture..
আল্লাহ যা ইচ্ছা মিষ্টটলয় রদি এিং িহাে রালেি এিং িূেগ্রন্থ তাাঁর কালিই
রলয়লি।
14.: 4-66
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Had they done what they were instructed to do, it would have been
better for them, and a firmer confirmation.
যমদ তারা তাই কলর যা তালদর উপলদশ রদয়া হয়, তলি তা অিশেই তালদর
জিে উত্তি এং তালদরলক মিলজর ধলিরি উপর সুদৃঢ় রাোর জিে তা উত্তি
হলি।
15.
16-102

102 Say, “The Holy Spirit brought it down from your Lord, with the
truth, to stabilize those who believe, and as guidance and good news
for those who submit.”
িেুি, এলক পমিত্র রেলরশতা পােিকতিার পি রেলক মিত্থশ্চত সতেসহ
িামযে কলরলিি, যালত িুমিিলদরলক প্রমতষ্টষ্ঠত কলরি এিং এটা
িুসেিািলদর জলিে পে মিলদি শ ও সু-সংিাদ স্বরূপ।
16.
25-32

সতে প্রতোোিকারীরা িলে, তাাঁর প্রমত সিগ্র রকারআি একদোয় অিতীর্ ি
হে িা রকি? আমি এিমিভালি অিতীর্ কলরমি
ি
এিং ক্রলি ক্রলি আিৃমত্ত
কলরমি আপিার অন্তকরর্লক িজিুত করার জলিে।
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17.: 22-5

And you see the earth barren, but when We send down upon it rain, it
quivers and swells and grows [something] of every beautiful kind.
তু মি ভূ মিলক পমতত রদেলত পাও, অতঃপর আমি যেি তালত িৃষ্টষ্ট ির্র্ি কমর,
তেি তা সলতজ ও স্ফীত হলয় যায় এিং সিপ্রকার
ি
সুদৃশে উত্থিদ উৎপন্ন
কলর।
18.
3-174

অতঃপর মেলর এে িুসেিািরা আল্লাহর অিুগ্রহ মিলয়, তলদর মকিুই অমিষ্ট
হলো িা। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অিুগত হে। িস্তুতঃ আল্লাহর
অিুগ্রহ অমত মিরাট।
174 So they came back with grace from Allah, and bounty, untouched
by evil. And they pursued what pleases Allah. Allah possesses
immense grace.
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