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غديرخم نا دن زوال ين وقت اْ دعاء ثثرهسس

بِسِمِِللاِِ ِالر مِحنِِ ِالرحِيِ
ِ*ِو مج معلمنماِم منِال ُمؤمن مْيِال ُموقن مْيِال ُموف مْيِب معهدهِِالمينماِ* موميثماقهِاَّليِ
ِِلِاَّليِامك مر ممنم ِٰ
مال محمدُ ٰ ّ ِ
اِب مذاِال ميوم م
مواثمقمنمابهِ*
متام محد اهلل واسطسس ؛ هك هج اهلل تعاىل هي مهنسس اْج نا دن سي كرامة اْثثي ،انسس وه لوككو هتكي كيدا هك هج مؤمنني
؛ ،اميان الؤنار ؛ ،يقني نا راكهنار ؛ ،عهد (ميثاق) نا وفاء نا كرنار ؛ ،هك هج عهد انسس ميثاق ما مهيطط
بندهائيال ؛

*ِولمم مَِي معلنماِم منِالناكث مْي مِوال مجاحدي منِ*ِ موال ُم مك ّذب مْيِب ميومِالّ ينِ*
من مِو مَليمة ُِو مَلةِ مامرهِِ*ِ موال ُقوامِبقسطهِِ م
انسس هي سوطط ؛ هك أوىل االمر (امامو انسس دعاتو) ين والية ،هك هج أوىل االمر خدا نو انصاف قائم كرسس ؛ ،انسس خدا نو
محد هك مهنسس وه لوككو ما نتهي كيدا هك هج ميثاق نا تورنار ؛ ،انكار كرنار ؛ ،قيامة نا دن نسس جُهتاؤنار ؛

ربنماِاننم م
اَِسعنماِ ُمنماد اًيِيُنماديِلْلميمانِ َأنِأمنُواِب م برّ ُُكِفمآ ممناِ* ِ
ِ
ِ
اسس مهارا رب ،مهيطط منادي ين نداء سُين  -هك هج كهسس ؛ هك متارا رب نو اميان الؤ  -انسس مهيطط اميان اليا ؛

اِوت مموفنماِ مم مع َ
ِاْلب مرارِِ* ِ
اِو مكفّرِعمن م
اِسيّئماتنم م
مربنماِفماغفرِلمنماِ ُذِن ُوبمنم م
اسس مهارا رب ،تو مهارا ككناهو معاف كر ،مهاري سيئات ماجني ناكهـ ،انسس موت نا نزديك ،ابرار ،نيك لوككو نا ساهتسس
مهارو حشر كر
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اِوعمدتنماِعم م َٰل ُِر ُس م
ِلِ*ِ مو مَل ُُِتزَنم ِيمو ممِالق ميا ممةِان مك مَِل ُُِتل ُفِالمي معادمِ* ِ
اِوأتنماِ مم م
مربنم م
ِ
اسس مهارا رب ،تو هي مهنسس هج رُسل (ين زبان ثثر) وعده كيدو ؛ هي مهنسس اْثثجسس انسس قيامة نا دن مهنسس ذليل هن
كرجسس ،تو هرككز وعده تورنار نتهي ِ

ِ*ِونُشهدُ ِم مْلئ مكتم مكِال ُمقمرب مْي مِو مانب ميا مءكم مِو م مح م مَلِ معرش مك*ِ مو ُسَّك منِ
مالِٰل ّهُمِاَنِنُشهدُِكمِِ مًي مِر ّب مِو مكِٰفىِب مكِ مشهيد اا م
ِ*ِوالصالح مْيِمنِع مبادكم ِ* ِ
م َِٰس موات مِ
كِ مو مارض مك م
مهيطط شهادة دئيسس ؛ اسس ثثروردككار ،انسس هي وات ثثر تو شاهد ؛  -انسس مالئكة مقربني انسس تارا انبياء انسس تارا عرش نا
اُثثارناراؤ نسس شاهد راكهيسس ؛ ،انسس تارا اْمسان انسس زمني نا وسناراؤ انسس عباد صاحلني نسس شاهد راكهيسس ؛

ِللا مَِلِا ٰ مِلِاَلِ مان متِال ممع ُبودُِاَّليِلمي مسِمن م ُِلنِ معرش مكِا ٰ ِلِقم مرارِ مارض مكِ ممع ُبو ٌدِيُع مبدُ ِس مواكم ِاَلِ
مِبن مكِ مان مت ُ
ِ*َِلِا ٰ مِلِاَلِ مان متِال مِمع ُبود م
مِبط ٌلِ ُمض ممح ٌّلِ*ِ معز مِو ُْج مكِال مكر ُْي م
ُِ*َِلِ ممع ُبودمِس مواكم ِ*ِتم معالمي مت مَِعاِي م ُقو ُلِالظال ُمو منِ
عُلُواًِّ مكبْي ااِ* ِ
هك تو اهلل ؛ ،نتهي كوئي ثثيدا نا كرنار مككر تو ؛ ،تو معبود ؛ ،انسس تارا سوى عرش نا دون سي زمني لكك كوئي
بيسرو معبود نتهي مككر هي باطل ؛ ،تارو وجهـ عزيز انسس كرمي ؛ ،نتهي خدا مككر تو ؛ ،معبود ؛ ،تارا سوى كوئي
معبود نتهي ،انسس ظاملني هج كهسس اهنا سي تو ككهنو بلندتر ؛

َلِِٰالِِ مافضم ُلِالصلم موات مِو ماز مَكِالتحياتِعمبدُ كم مِو مر ُسو ُ مُلِ* ِ
مونمشهمدُ ِ مانِ ُم محمد ااِعملميه مِوعم ٰ ِ
انسس مهيطط شهادة دئيسس ؛ هك محمد  -اْثثنا ثثر انسس اْثثنا اْل ثثر افضل صلوات انسس ازكى حتيات  -تارا بنده ؛ ،انسس تارا
رسول ؛
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اِو ممو مَلَنم ِ* ِ
مونمشهمدُ ِ مانِعملي ًّاِ مام مْيِال ُمؤمن مْي مِوليِنم م
انسس شهادة دئيسس ؛ هك علي امري املؤمنني مهارا ويل انسس موىل ؛

مربنماِاننم م
َلِِٰالِِ مو ماهلِبميتهِِ*ِاذَِنم ِٰدىِ
اِ*ِو مصدقنماِال ُمنماد مي مِر ُسو م مُلِعملميهِ ماط مي ُبِالس مْلم مِوعم ٰ ِ
اَِسعنماِالنّدم اءِفم ما مجبنم م
بِنِدم ا ٍءِعمن مكِاذِ ما ممرتمهِِ مانِيُ مبل ّغمِ مماِ مان مزل متِالميهِمن مِو مَليمةِو ّلِ مامركم ِ* ِ
اسس رب ،مهيطط نداء نسس سُين ؛ انسس جواب ديدو ؛ ،انسس منادي نسس سححايا ؛ ،هك هج تارا رسول ؛  -اهنا اوثثر
انسس اهين اْل انسس اهل بيت ثثر اطيب السالم – هج وقت (تارا رسول هي) نداء كيدي تارا طرف سي جيوارسس تو هي اهنسس
امر كيدو هك علي ين والية نا باره ما تو هي اهين طرف هج وحي اُتارو ؛ هي ثثهنححاوسس

هِو مانهِِ مماِبملغمِر مس ماَلت مك مِوقمدِ مع مصمتمهِِم منِالناسِ* ِ
مو محذرتمهِِ مو مان مذرتمهِِانِلممِيُ مبل ّغِ مماِ ما ممرتمهِِبهِِ مان مكِتمس مخطُِعملمي م
انسس تو هي اْ وات سي درايا هك اككر تارو اْ امر هنيطط ثثهنححاوسس تو تُو ناراز هتاسسس انسس امي كهواسسس هك ككويا تاري كوئي هبي
رسالة نتهي ثثهنححاوي ،انسس تو هي رسول اهلل نسس لوككو سي عصمة ( )protectionاْثثي

مىِ ُم مبلّغ اا مِوح مي مكِ ما مَلِ ممنِ ُكن ُتِ ممو مَل ُهِفم مع ٌِّلِ ممو مَل ُهِ*ِ مو ممنِ ُكن ُت مِول ّيهِِفمهٰ مذاِعم ٌِّل مِوليهِِ مو مام ُْيهِِ* ِ
فمنماد ِٰ
ثثححهي رسول اهلل هي تارو وحي ثثهححاؤتا هوا امي نداء كيدي هك  -ميطط هج نو موىل هتو ،هوسس اهنا موىل علي ؛ ،انسس
ميطط هج نو ويل هتو تو هوسس اْ علي اهنا ويل انسس امري ؛

*ِو مادرِال محقِ مم معهِ محي ُثِد ممارِ* ِ
ِ*ِوان ُُصِ ممنِن م م
مُصهِِ مواخ ُذلِ ممنِخ ممذ مِلِ م
مالِل ّهُم مِوالِ ممن مِو ماَل ُه مِوعمادِ ممنِعمادما ُه م
اسس ثثروردككار ،هج علي ين محبة كرسس اهنسس تو محبة كرجسس ،هج علي ين عداوة كرسس اهنسس تو عداوة كرجسس ،هج
علي نسس ياري دسس اهنسس تو ياري دجيسس ،هج علي ين تركياري كرسس اهنسس تو تركياري كرجسس ،انسس حق نسس علي نا
ساهتسس ثثهراؤجسس
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اِو ما مجبنماِ مداع مي مكِالنذي مرِال ُِمنذ مرِ ُم محمد ااِعمبدم كم مِو مر ُسو م مُلِال ُمظه مرِفمض ملِعمبدكم ِاَّليِ مان معم متِ
مربنماِاننماِقمد مِصدقنم م
نِ*ِصلم موات مُكِعملميه مِوِٰالِِ* ِ
ْسائي ملِ*ِعم ٍ ِّلِ مامْيِال ُمؤمن مْي مِو ممو مَل ُُه مِو مولّيّ مِا ٰ ِلِيمومِالّ ي م
عملميه مِو مج معل متهِِ ممث م اْلِل مبِنِا م
اسس ثثروردككار ،مهيطط تارا داعي ،نذير ،منذر ،محمد ،تارا عبد انسس رسول نسس سححايا ؛ انسس جواب ديدو ؛ ،هك
هج هي علي ،مؤمنني نا امري ،موىل انسس ويل  -قيامة نا دن لكك  -نو فضل ظاهر كيدو ،هك هج تارا عبد ؛ ،هج نسس تو
هي نعمة اْثثي انسس اهنسس بين إسرائيل واسطسس مثل بنايا ،اهنا اوثثر انسس اهين اْل ثثر تاري صلوات

ْسائي مِل" ِ
فمان مكِقُل مت مِوقمو ُ مُلِال محقِ" ِانِه مُو ِِاَلِعمب ٌدِ َأن معمنماِعملميه مِو مج معلنما ُهِ ممث امْلِل ّ مبِن ِِا م
تو امي كهسس ؛ ،انسس تارو قول حق ؛ :نتهي وه مككر أيك عبد ؛ هك هج نا اوثثر مهيطط هي نعمة ثثسا كيدي ؛ انسس اهنسس
بين إسرائيل واسطسس مثل بنايا ؛

اِودماع مي م
ِ*ِو مم محج مت مكِال مبيضم ماءِ*ِ
ِص ماط مكِال ُمس متق مي مِ
ِ*ِو م
ِاَلَنم م م
اِودماع مينم م
اِوهماديمنم م
مربنماِفم ما مجبنماِ ممو مَلَنم مِو مولينم م
مو مسبيِ م م
ِلِال مو م
*ِوِب ّ مُتاذِ
اِضِ*ِالاعيِالمي مكِعم ٰ ِ
*ِو ُس ب مح مانِللا مَِعاِي ُْش ُكو منِب مو مَليمتهِِ م
َلِبمص مْي ٍةِه مُو مِو ممنِات مب معهِِ م
ال مو مَلئجِمنِدُونهِِ* ِ
اسس مهارا رب ،مهيطط هي مهارا موىل انسس ويل نسس جواب ديدو ؛ ،هج مهارا هادي انسس داعي ؛ ،متام لوككو نا داعي
؛ ،صراط مستقيم ؛ ،تارا روشن رسهت ؛ ،تاري طرف دعوة نا كرنار ؛ ،هي انسس اهنسس هج تابع هتائي هي
بصرية نا لوككو ؛ ،تزنهي اهلل ين وه ححيز سي هك هج ين والية ما هي سككال شرك كرسس ؛ ،انسس خدا نا دون نسس خاص
دوستو بناوسس ؛

مونمشهمدُ ِ مانهُِاَل مما ُمِالهماديِال ُمرشدُ ِالرش يدُ ِعم ٌِّلِ مام ُْيِالُ ُمؤمن مْيِ*ِ ماَّلي مِذ مكرتمهِِِفِك متاب مكِ*ِفم ُقل مت مَِل مَِشي مك م م
ُِلِ
" موانهُِِفِ ُأ ّمِالكتماب م مِلينماِل ممِع ٌِّلِ محك ٌِي"ِ* ِ
ِ
انسس مهيطط شهادة دئيسس ؛ هك اْثث امام ؛ ،هادي ؛ ،مرشد ؛ ،رهرب ؛ ،امري املؤمنني ؛ ،هج ين ذكر تو هي كتاب
قرآن ما كيدي ؛ ،تارو كوئي شريك هباككيدار نتهي :حتقيق ،ام الكتاب ما هي مهارا نزديك علي ؛ ،حكيم ؛
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ِص ُاط مكِال ُمس متق ُيِ*ِوا مما ُمِ
ِ*ِو مانهِِ م
مِالِٰل ّهُمِفماَنِنمشهمدُ مِِبنهِِعمبدُ كم ِاَل مما ُمِالهماديِمنِبمعدِن مبيّ مكِالنذيرِال ُمنذر م
ِ*ِول مسان مُكِال ُم مع ّ ُّبِ
ِ*ِو م
ِ*ِو مولِال ُمؤمن مْيِ* موقمائدُ ِالغ ُّرِال ُم محجل مْيِ*ِ مو ُحج ُت مكِال مبالغ ُمة م
ْس ُاجِال ُموقن مْي م
ال ُمتق مْي م
عمن مكِِفِخملق مكِ* ِ
اسس ثثروردككار ،مهيطط شهادة دئيسس ؛ هك هي تارا عبد ؛ ،تارا نيب ،نذير ،منذر نا بعد امام انسس هادي ؛ ،موقنني
نا سراج ؛ ،مؤمنني نا ويل ؛ ،غر احملجلني نا قائد ؛ ،تاري حجة بالغة ؛ ،انسس تاري زبان ؛ هك هج تاري
طرف سي خلقة ساهتسس وات كرسس ؛

ِ*ِوعمي مب ُةِعلم مكِ*ِِ
ِ*ِوخماز ُن مِوحي مكِ* مو مموض ُع ّ
ِْسكم م
ِ*ِودمًي ُنِدين مك م
مو مانهُِالقم ُاِئِِبلقسطِمنِبمعدِن مبيّ مك م
ك موبمريت مكِ* ِ
اِوِٰاله مماِمن مَِجيعِخملق مِ
مو مامي ُن مكِال ممآْ ُمو ُنِال ممآْخُو ُذِميثماقُهِِ مومِيث ُماق مِر ُسو مُل مِصلم موات مُكِعملمّي مم م
انسس هي تارا نيب نا بعد قسط سي قائم هتانار ؛ ،تارا دين نا ديّان ؛ ،تارا وحي نا خازن ؛ ،تارا سر نا موضع
؛ ،انسس تارا علم نا عيبة ؛ ،تارا امني ؛ ،مأمون ؛  ،هك هج نو ميثاق انسس تارا رسول نو ميثاق  -بيوسس ثثر انسس
بيوسس ين اْل ثثر تاري صلوات  -متام خلق ثثر ليواما اْيو ؛

ب مشهمادمةِاَلخ مْلص م م
ِ*ِو مانِعمليًِّاِ مام مْيِ
ِ*ِو مانِ ُم محمد ااِعمبدُ كم مِو مر ُسو ُ مُل م
ِ*ِو َأن مك مَِل ِِا ٰ مِلِاَلِ مان مت م
ُِلِِبل موحدم انية م
ِ
ال ُمؤمن مْي مِوصيهِِ موخملي مف ُتهِِ* ِ
مهيطط اخالص سححا دل سي شهادة دئيسس ؛ تاري وحدانية ين ،انسس امي شهادة دئيسس ؛ هك نتهي خدا مككر تو ؛ ،انسس
محمد تارا عبد انسس رسول ؛ ،انسس علي امري املؤمنني ،اهنا وصي انسس خليفة ؛ ِ
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مو مانِاَلق مر مارِب مو مَليمتهِِتم مما ُمِتموحيدكم ِال مواجب مِواَلخ مْل ُص م م
َل مَِجيعِ
ُِلِب موحدم انيت مكِِف م مِمَكلِدين مك مِوتم مما ُمِنع ممت مكِعم ٰ ِ
ِ
ِ
خملقِ مك مِوبمريت مكِفمان مكِقُل مت مِوقمو ُ مُلِال محقِ* مو مان متِ ماصدم ُقِالقمائل مْيِ*ِ" ال ميو مم َِأْكمل ُتِلم ُُكِدينم ُُك مِو َأت ممم ُتِعملميُكُِ
نع ممِت مِو مرض ُ
يتِلم ُ ُُكِاَلس مْل مِمِديناا"ِ* ِ
ِ
انسس اهين والية نا إقرار نا سبب تاري توحيد صحيح هتائي ؛ ،هك هج توحيد واجب ؛ ،انسس تاري وحدانية ما

اخالص هتائي ؛ ،تارا دين نا كمال ما انسس متام خلقة ثثر تاري نعمة تامّة هتائي ؛ ،كيم هك تو هي كهيو ؛ انسس تارو
قول حق ؛ انسس تو اصدق القائلني ؛" :اْج نا دن ما ميطط هي متارا سككال واسطسس متارو دين كامل كيدو ؛ ،انسس متارا
سككال نا اوثثر ماري نعمة نسس ثثورسس ثثوري كيدي ؛ ،انسس اسالم نا دين نسس متارا سككال واسطسس خوش كري ليدو ؛

مالِٰل ّهُمِفم م م
َلِ مماِ ممنمن متِبهِِعملمينماِم منِاَلخ مْلصِب موحدم انيت مكِ*ِ
ِ*ِو م مُلِال محمدُ ِعم ٰ ِ
اِوفقتمنماِالميه
َلِ مم
ِلِال محمدُ ِعم ٰ ِ
م
م
ِ
مو مهدم يتمنماِب ممو ماَلة مِول ّي مكِالهماديِمنِبمعدِن مبيّ مكِ* ِ

اسس ثثروردككار ،تارو محد ؛ اْ وات ثثر هك تو هي مهنسس اهين توفيق اْثثي ،انسس تارو محد ؛ (اْ وات) ثثر هك تو هي مهارا اوثثر
احسان كرينسس مهنسس تاري وحدانية ما اخالص خبشو ،انسس مهنسس تارا ويل ين والية ين طرف هداية ديدي ،هج ويل
تارا نيب نا بعد هادي انسس رهرب ؛

مو مرضي متِلمنماِاَل مس مْل ممِدين ااِب ممو ماَلة مِول ّي مكِ* مو مات ممم متِعملمينماِالنّع مم مةِِبَّليِ مجدد متِعملمينماِمنِ معهدكم مِوميثماق مكِ*ِ
مو مذكرتمنماِ ِٰذ مُلِ* ِ
انسس تو هي مهارا واسطسس اسالم نا دين نسس خوش كري ليدو تارا ويل ين والية نا سبب ،انسس مهارا اوثثر نعمة ثثورسس ثثوري
كيدي اْ وات سي هك تو هي مهارا اوثثر تارا عهد انسس ميثاق ين جتديد كيدي (نوِيسر سي ميثاق ليدو) انسس هي وات ين مهنسس
ياد دِالوي
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ِ*ِولمم مَِت معلنماِم منِالناكث مْي مِوال مجاحدي منِ
*ِومنِ ماهل
فم مِلِال محمدُ ِاذِ مج معلتمنماِمنِ ماهلِِ
ِاَلخ مْلص مِوال موفماءِب ِٰذ مُل م
م
ِ
م
م
ْي ِ
ِوَلِم منِال ُم مح ّرف مِ
ِ*ِوَلِم منِال ُم مبدل مْي مِ
موال ُم مك ّذب مْيِب ميومِالّ ين م
ثثححهي مهيطط تارو محد كريسس ؛ كيم هك تو هي مهنسس (هي ميثاق نا) نا لوككو ما سي كيدا ؛ ،انسس امها وفاء انسس اخالص نا
لوككو ما سي كيدا ؛ ،انسس مهنسس وه لوككو سي الكك كيدا ؛ هك هج عهد نا تورنار ؛ ،انكار نا كرنار ؛ ،قيامة نا دن
نسس جُهتاؤنار ؛ ،دين ما تبديل حتريف كرنار ؛ (بدو بديل دينار ؛)

مو مَلِم منِال ُم مبتك مْيِِٰا مذ مان م
اُهِذك مرِ
ِاَلن معام مِو مَلِم منِال ُمغ ّمْيي منِخملِ مقِللاِم منِاَّلي منِاس متح مو مذِعملمّي ُمِالش ي مط ُانِفم مان مس ُِ
الُصاطِال ُمس تمقيِ* ِ
للا مِو مصد ُُهِ معنِالسبيل مِو ّ م
انسس وه لوككو سي الكك كيدا ؛ هك هج دهور نا كانو نسس كاثثسس ؛ انسس هج خدا ين خلقة ما تغيري كرسس ؛ ،هك هج لوككو ثثر
شيطان هاوي ؛ انسس سككال نسس خدا ين ذكر بُهالوي ديدي ؛ ،انسس صراط مستقيم انسس حق نا رسهت سي سككال نسس
روكسس ؛

ِاْلول مْي مِو ِٰاَلخري منِ* ِ
مالِٰل ّهُمِال معنِال مجاحدي من مِوالناكث مْي مِوال مَّكذب مْي مِوال ُمغ ّمْيي من مِوال ُم مك ّذب مْيِب ميومِالّ ينِ*ِم من َِ
اسس ثثروردككار ،تو لعنة ثثر انكار نا لوككو ثثر ،عهد نا تورناراؤ ثثر ،جهوتا لوككو ثثر ،دين ما تبديل كرنار لوككو ثثر ،قيامة نا
دن نسس جُهتاؤنار لوككو ثثر ،اولني انسس اْخرين ما سي

َلِان معام مكِعملمينماِِبله ُِٰدىِاَّليِ مهدم يتمنماِاِل ميهِمن مِوَليمة ُِو مَلةِ مامركم ِمنِبمعدِن مبيّ مك م
مالِٰل ّهُمِفم م م
ِاَلئمةِالهُدم اةِ
ِلِال محمدُ ِعم ٰ ِ
الراشدي منِ* ِ
اسس ثثروردككار ،تارو محد ؛ هك تو هي مهارا اوثثر نعمة ثثسا كيدي ،أوىل االمر ين والية ين طرف مهنسس هداية دئينسس ،هك
هج سككال تارا نيب نا بعد امامو ؛ ،هداة ؛
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*ِو ممنم مارِالتقم ِٰىِ* منِبمعدِن مبيّ مكِال ُمنذرِالنذيرِ*ِ
ِ*ِو ماع مْل ممِالهُدم ِٰىِ م
ِ*ِو مم معال ممِتموحيدكم م
ماَّلي منِ مج معلَتم ُمِ مار مَك منِدين مك م
ِ*ِوتم مما ُمِنع ممت مكِ* مو ممنِ
ِ*ِوب مم محبَتم مِو مو مَليمَتم م مِمَك ُلِدين مك م
موهُدم اةمِال مو مر ِٰىِ*ِ موال ُعر موةمِال ُوثقم ِٰىِ*ِِ موال مم محج مِةِال مبيضم ا مء م
ِ*ِربنماِفم م م
ِلِال محمدُ ِ* ِ
بم مِوب ُم مو ماَلِتم مِرضِي متِلمنم
اِاَلس مْل ممِدين اا م
ِ
هج سككال تارا دين نا اركان ؛ ،تاري توحيد نا معامل ؛ ،هداية نا نشانو ؛ ،تارا نيب محمد نا بعد ،دنيا نا لوككو
نسس هداية دينار ؛ ،تقوى نا مناراؤ ؛ ،عروة وثقى (مضبوط هاهتو) ؛ ،روشن رستو ؛ .انسس هي سككال ين محبة
انسس والية نا سبب تارا دين نو كمال ؛ ،انسس تاري نعمة نو متام ؛ ،انسس هي سككال سي انسس اهين والية نا سي تو هي مهارا
واسطسس اسالم نو دين خوش كري اْثثو ؛ ،ثثححهي اسس مهارا رب تارو محد ؛

ِ*ِوِٰا مُِلِ ماَلئم مةِال مم ميام مْيِالطاهري منِ
ِ*ِو مصدقنماِب ممنّ مكِعملمينماِ ُم محمدمِنِِالر ُسو ملِالنذي مرِال ُمنذ مرِال ُمب مْي م
مربنماِفمِٰامنماِب مك م
اِولّيُم مِوعما مدينماِعمدُ و ُُه مِوت ممّب ْأَنم ِم مِن ال مجاحدي من مِوالناكث مْي مِوال ُم مك ّذب مْيِب ميومِالّ ينِ* ِ
ِ*ِو موالمينم م
ال م ُم مطهري من م
اسس مهارا رب ،مهيطط تارو اميان اليا ؛ ،انسس تارا احسان سي مهيطط هي محمد ،رسول ،نذير ،منذر نسس سححايا
؛ ،اهين اْل أئمة ميامني طاهرين نسس سححايا ؛ ،هي سككال نا محبة كرنار ين محبة كيدي ؛ انسس اهنا دمشن ين عداوة
كيدي ؛ ،انسس انكار نا لوككو ،ميثاق نا تورناراؤ انسس قيامة نا دن نسس جهوتاؤناراؤ سي براءة كيدي ؛

مِ*ِو مًيِ ممنِه مُو ُُِكِيمو ٍمِِف مِشآْ ٍِنِ مجدي ٍدِ* مَلِ
ِ*ِو مًيِ ممن مَِل ُُِيل ُفِالمي معاد م
مالِٰل ّهُمِفم مَّك منِمن مِشان مك مًِي مِصاد مقِال موعد م
ي مشغ ُ ِملِ مشآْ ٍنِ معن مِشآْ ٍنِ مانِ مان معم متِعملمينماِبنع ممت مكِب م ُم مو مَلةِ ماول ميائ مكِ* مال ممس ُئولِ معْنماِع مبادُكم ِ* ِ
اسس ثثروردككار ،اسس وعده نا سححاؤنار ،اسس وه صاحب هك هج هرككز وعده نسس تورنار نتهي ،هك هج هر دن نوي نوي
شان دكهاؤنار ؛ ،كوئي أيك امر تنسس بيسرا امر سي مشغول نتهي كرتو .تو مهنسس تاري نعمة سي نوازا ؛ ،تارا أولياء
ين والية (مهارا دل ما اُتاري ؛) هك هج والية نو سؤال سككال بنداؤ نسس هتاسسس
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فمان مكِقُل مت مِوقمو ُ مُلِال محقِ*ِ" ُُثِلمتُسآَلُنِيمو ممئ ٍذِ معنِالنعيِ"ِ*ِ موقُل مت ُِس ب محان ممكِ" موق ُف ُ
ون"ِ* ِ
وُهِا َُّنمِمس ُئولُ مِ
ِ
كيم هك تو امي كهسس ؛  -انسس تارو قول حق ؛ " -ثثححهي متنسس سككال نسس قيامة نا دن نعمة نو سؤال كروا ما اْؤسسس" ،انسس تو
كهسس ؛  -تزنهي تارا واسطسس – "انسس هي سككال نسس هترياؤ ،كيم هك اهنسس سؤال كرواما اْؤسسس"

فم ممنمن متِعملمينماِب مشهمادمةِاَلخ مْلص م م
ُِلِ*ِب ُم مو ماَلةِ ماول ميائ مكِالهمادي منِمنِبمعدِن مبيّ مكِالنذيرِِ*ِال ُمنذرِالبمشْيِ*ِ
ِ
الّساجِال ُمنْيِ* ِ
ّم
ثثححهي تو هي مهارا اوثثر احسان كرينسس مهنسس اخالص ين شهادة ديواين توفيق اْثثي ،تارا أولياء ين والية كرينسس ،هك هج
أولياء ،تارا نيب نذير منذر بشري سراجِ منري نا بعد هداية نا ديناراؤ ؛

ِ*ِوِبل مّب ماءةِمنِ ماعدم اِئمِ* ِ
موامْكمل متِلمنماِالّ ي منِب ُم مو مَلِتم م
انسس مهارا واسطسس دين كامل كيدو اهين والية نا سبب ،انسس اهنا دمشن سي براءة نا سبب

مو مات ممم متِعملمينماِالنّع مم مةِِبَّليِ مجدد متِعملمينماِمنِ معهدكم مِو مذ مكرتمنماِميثماقم مكِال ممآْخُو مذِعمِلمينماِِفِابتدم اءِخملق مكِاًيَنم ِ
مو مج معلتمنماِمنِ ماهلِاَل مجابمةِ* ِ
ِ

انسس مهارا اوثثر نعمة نسس ثثوري كيدي تارا عهد ين جتديد كرينسس ،انسس تارا ميثاق ين ياد ديالوينسس ،هك هج ميثاق مهارا
سي شروع ما ليوا ما اْيو ؛ ،هج وقت تو هي خلقة نسس ثثيدا كيدي ،انسس تو هي مهنسس جواب نا ديناراؤ ما سي كيدا ؛

اذِقُل مت مِوقموِ ُ مُلِال محقِ" مواذِ َأ مخ مذ مِرب مكِمنِبمِنِأ مد ممِم ُ
نِظهُورُهِ ُذ ّريَتم ُم مِو َأشهمدم ُُهِعم م َٰلِ َأن ُفسهمِ َألمس ُتِب م برّ ُُكِ
ِ
َل"ِ*ِ مالِٰل ّهُمِفم م م
َِس موات مك مِو مارض مكِ* ِ
ِلِال محمدُ ِمل مء م ِٰ
قمالُواِب م م ِٰ
كيم هك تو كهسس ؛  -انسس تارو قول حق ؛ " -انسس هج وقت متارا رب هي بين اْدم نا صلب ما سي اهين ذرية ثثيدا
كيدي انسس سككال نسس اهنا نفس ثثر شاهد بنايا هك سوطط ميطط متارو رب نتهي ،سككال هي كهيو هك هاطط تو} ؛ " اسس
ثثروردككار ،ثثححهي تارو محد ؛ ،اْمسان زمني هبرائي جائي اتنو"
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ِ*ِو مانِ ُم محمد ااِ
اِواح مسان مكِالمينماِ* مِبن مكِ مان مت ُ
ِللا مَِلِا ٰ مِلِاَلِامن مت مِربنماِ محق ًّا م
اِولُطف مكِبنم م
مالِٰل ّهُمِاَِن مِشهدَنم ِب ممنّ مكِعملمينم م
عمبدم كم مِو مر ُسو م مُل مِو مامينم مكِن مبينماِصدق ااِ* مو مانِعملي ًّاِ مام مْيِال ُمؤمنِ مْي مِوا مما ممِال ُمتق مْيِ ممو مَلَنم مِو مولينماِ* ِ
اسس ثثروردككار مهيطط شهادة ديدي ؛ تارا احسان انسس لطف سي هك تو اهلل ؛ ،نتهي خدا مككر تو ؛ ،مهارا رب
؛ حقا ،انسس محمد تارا عبد ،رسول انسس امني ،مهارا نيب ؛ صدقا ،انسس علي امري املؤمنني انسس امام املتقني مهارا
موىل انسس ويل ؛

اِو ممو مَلَنم ِعمبدكم ِاَّليِ مان مِعم متِعملمي ِه ِ مو مان معم متِبهِِ
مو مشهدَنم ِ مان ُِو مَلةمِ مامركم ِمنِ ُذ ّريةِن مبيّ مك ُُِهِمن ُِصلب مِول ّينم م
عملمينماِ* ِ
انسس مهيطط شهادة ديدي ؛ هك تارا نيب ين ذرية ما امامو مهارا ويل انسس موىل (امري املؤمنني) نا صلب ما سي ؛ ،هك
هج تارا عبد ؛ هج نا اوثثر تو هي نعمة ثثسا كيدي انسس اهنا سبب مهارا اوثثر نعمة ثثسا كيدي

ِ*ِوِٰايمتم مكِال ُك ِّٰبىِ
ْسائي مل مِ
مو مج معلتمهِِ ممث م اْلِل مبِن ِِا م
ِ*ِو مج معلتمهِِِٰاي م اةِلنمبيّ مك م
ِ*ِو مج معلتمهِِِفِ ُا ّمِالكتماب م مِلي مكِعملي ًّاِ محكياما م
ِ*ِو ممس ُئولُو منِعمنهُِيمو ممِالّ ينِ* ِ
*ِوعمنهُِ ُمعرضُ و من م
*ِوالن مبآَِال معظ ميِاَّلي ُُِهِفيهِ ُمخ متل ُفو مِن م
م
انسس اهنسس بين إسرائيل واسطسس مثل بنايا ،انسس ام الكتاب ما اهنسس تارا نزديك علي حكيم كيدا ،انسس تارا نيب واسطسس اهنسس
اْية كيدا ؛ ،انسس تاري اْية كربى كيدا ؛ ،انسس نبأ عظيم كيدا ؛ هك هج ما هي سككال نا درميان اختالف ؛ ،انسس
اهنا سي هي سككال اعراض كرسس ؛ ،انسس قيامة نا دن هي سككال نسس اهنو سؤال كروا ما اْؤسسس

مالِٰل ّهُمِفم مَكم م
اَِك منِمن مِشآْن مكِانِ مان معم متِعملمينماِِبلهدم ايمةِا ٰ ِلِ ممعرفمَتمِفمل مي ُكنِمن مِشآْن مك مِوتم مفض م
َلِ
ِلِعم ٰ ِ
ِلِ مانِت مُص ّ مِ
َلِِٰالِ ُم محم ٍدِ* ِ
ُم محم ٍد مِوعم ٰ ِ
اسس ثثروردككار هج مثل تو هي مهارا اوثثر نعمة ثثسا كرينسس مهنسس هي سككال ين معرفة كرواين هداية اْثثي ،ثثححهي تفضل انسس
احسان كرينسس تو صلوات ثثرهـ محمد انسس اْل محمد ثثر
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اِو مات ممم متِنع مم مت مكِفيهِعملمينماِ* ِ
ِ*ِو ِاْكمل متِبهِِدينمنم م
مو مانِتُ مباركم ِلمنماِِفِيمومنماِ ِٰه مِذاِاَّلي مِذكرتمنماِفيهِ معهدم كم مِوميثماقم مك م
انسس اْج نا دن ما مهنسس بركة اْثث ،هك هج دن ما تو هي مهنسس تارا عهد انسس ميثاق ين ياد دالوي ؛ ،انسس هي دن سبب مهارا
دين نسس كامل كيدو ؛ ،انسس مهارا اوثثر تاري نعمة ثثوري كيدي ؛

مو موفقتمنماِبِ مفض م
ِل مِو مج معل متنماِب ممنّ مكِمنِ ماهلِاَل مجابمة مِواَلخ مْلصِب موحدم انيت مكِ* ِ
ِ
ِ

انسس مهنسس توفيق اْثثي ؛ تارا فضل سي ،انسس احسان كرينسس مهنسس (تاري دعوة نا) جواب نا ديناراؤ ما سي كيدا ؛ انسس
تاري توحيد ما اخالص كرناراؤ ما سي كيدا ؛

ِ*ِوال م مّب ماءةِمنِ ماعدم ائ مك مِو ماعدم اءِِامول ميائ مكِال مجاحدي منِ*ِ
مومنِ ماهلِاَلي ممان مِوالتصديقِل ُو مَلةِ مامركم مِو ماول ميائ مك م
موال ُم مك ّذب مْيِب ميومِالّ ينِ* ِ
انسس تارا أولياء أوىل االمر واسطسس اميان الؤنار انسس سححاؤنار نا لوككو ما سي كيدا ،انسس تارا دمشنو انسس تارا أولياء نا دمشنو هك
هج (حق نا) انكار نا كرناراؤ ؛ انسس قيامة نا دن نسس جُهتاؤناراؤ ؛ اهنا سي براءة كرناراؤ ما سي كيدا ؛

مُصِ
ِ*ِوار ُزقنماِن م
ِ*ِو مَلِتمسلُبنما ُهِ مابمد اا م
مالِٰل ّهُمِاَن ِن مسآَ ُ مُلِب مفضلِ ماول ميائ مكِ مان مَِت مع ملِ مماِ ممنمن متِبهِِعملمينماِ ُمس تمقراًّ مَِثبت اا م
دين مكِ*ِ مم مع مِو ٍ ّلِهما ٍدِ ممن ُصو ٍرِمنِ ماهلِبميتِن مبيّ مكِ*ِقمائد اا مِو مس ّيد اا مِو ممهد ًًّيِ* ِ
اسس ثثروردككار مهيطط تنسس سؤال كريسس ؛ تارا أولياء نا فضل سي هك تو هي مهارا اوثثر هج ححيز (ميثاق) نو احسان كيدو
؛ اهنسس ثابت راكهجسس ،انسس اهنسس هرككز مهارا سي ححهيين هن ليجسس ،انسس مهنسس تارا دين نسس ياري ديوو نصيب كرجسس،
تارا ويل ،هادي ،منصور نا ساهتسس ،هك هج تارا نيب نا اهل بيت ما سي ؛ ،قائد ؛ ،سيد ؛ ،مهدي ؛
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مواج معلنماِ مم معهِِ مو مَت مت مِرايمتهِِ ُشهمدم ا مء مِصادق مْي ُ
ِ*ِشهمدم ا مءِِف مِسبي م
ُُصة مِو ملِن مبيّ مكِ* ِ
ِلِ* مو ُمس متعدّ ي منِعم ٰ ِ
َلِن م
انسس مهنسس اهنا ساهتسس انسس اهنا راية نا نيححسس حاضر لوككو انسس سححا لوككو ما سي كرجسس ،تارا رسهت ما شهداء كرجسس ،تارا نيب
نا فرزند ين ياري واسطسس تيار كرجسس ِ

مربنم م
اِوهمبِلمنماِم ُ
نِل منك مِر مح اةِان مكِ َأ م
اِوت مموفنماِ
نتِال موه ُ ِ
اَِلِتُزغِقُلُوبمنماِبمعدم ِاذِ مهدم يتمنم
ابِ*ِ مربنماِ َأفرغِعملمينم م
اِص اّب م
م
ِ
ِ
ُمسلم مْيِ* ِ
اسس مهارا رب ،مهارا دلو نسس حق سي ثثهراوي هن دجيسس اْ وات نا بعد هك تو هي مهنسس هداية ديدي ،انسس تارا نزديك سي
مهنسس رمحة سي نوازجسس ،تو وهاب (نعمة عطاء كرنار) ؛ .اسس مهارا رب ،مهنسس صرب كرواين ياري اْثثجسس انسس مسلم نا
حال ما وفات كرجسس ِ

ينِ*ِ مربنماِأ ممناِب مماِ َأ منزل مت مِوات مبعنماِالر ُسو ملِفماك ُتبنماِ مم معِ
اِوا ُنُصَنم ِعم مَلِالقمومِال مَّكفر مِ
مربنماِ َأفرغِعملمينم م
اِوثمبّتِ َأقدم ا ممنم م
اِص اّب م
ينِ* ِ
الشاهد مِ
اسس مهارا رب ،مهنسس صرب ين ياري اْثثجسس انسس مهارا اقدام نسس ثابت راكهجسس ،انسس كافرين قوم ثثر مهنسس ياري اْثثجسس .اسس
مهارا رب ،تو هي هج اُتارو (قرآن ،دين ،شريعة) اهنو مهيطط اميان اليا ؛ ،انسس مهيطط رسول نسس تابع هتيا ؛ ،ثثححهي
تو مهنسس شاهدين لوككو هتكي ككنجسس

مربنم م
ِص م م
ِحل متهُِعم مَلِاَّل مينِمنِقمبل مناِ* مو مَل ُ م
اِمَك م م
َِت ّملنماِ مماِ
اَِلِتُ مؤاخذَنم ِانِنسينماِ َأوِ َأخ مطآَْنمِِ*ِ مربنم
اِو مَل مَِتملِعملمينماِا ا
م
ِ
ِ
م
م
م
اِوار محنماِ َأ م
ينِ* ِ
نتِ مموَلَنم ِفما ُنُصَنم ِعم مَلِالقمومِ ال مَّكفر مِ
اِواغفرِلنم م
مَل مِطاقم مةِلنماِبه مِواع ُفِعمن م
اسس مهارا رب ،مهيطط هبويل جئيسس يا خطأ كريسس تو تُو مهنسس ثثكرجسس هن .اسس مهارا رب ،جيم مهارا ثثهلسس لوككو ثثر وزن
موكو امي مهارا اوثثر هن موكجسس مهنسس وه ححيز اُثثاروانسس هن اْثثجسس هك هج ين مهارا ما طاقة نتهي ،تو مهنسس معاف كرجسس،
رمحة كرجسس ،تو مهارو موىل ؛ ،تو مهنسس كافرين قوم ثثر ياري اْثثجسس
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ربنماِاننم م
اِوت مموفنماِ مم معِ
اِو مك ّفرِعمناِ مسيّئماتنم م
اَِسعنماِ ُمنماد اًيِيُنماديِلْلميمانِ َأنِأمنُواِب م برّ ُُكِفمآ ممناِ*ِ مربنماِفماغفرِلمنماِ ُذنُوبمنم م
ِ
ِ
َاْلب مرارِِ* ِ
اسس مهارا رب ،مهيطط هي منادي نسس نداء كرتا سنا ؛ هج وقت هي اميان ين طرف بالوسس ؛ انسس كهسس ؛ هك متارا رب
نو اميان الؤ ،انسس مهيطط اميان اليا ؛ .اسس مهارا رب ،تو مهارا ككناهو نسس معاف كر ،مهاري سيئات نسس ماجني ناكهـ ،انسس
ابرار نيك لوككو نا ساهتسس مهنسس وفات كر

اِوعمدتنماِعم م َٰل ُِر ُس م
ِل مِو مَل ُُِتزَنم ِيمو ممِالق ميا ممةِان مك مَِل ُُِتل ُفِالمي معا مِدِ* ِ
اِوأتنماِ مم
مربنم
م
م
ِ
اسس مهارا رب ،تو مهنسس وه ححيز اْثث هك هج تو هي تارا رسول ين زبان ثثر وعده كيدو ؛ انسس قيامة نا دن مهنسس كهوتيا نا
كر ،تو هرككز وعده نسس تورنار نتهي

َلِِٰال مِس ّيدَنم ِ ُم محم ٍد مِو مِبرك مِو مس ّّلِ* ِ
َل مِس ّيدَنم ِ ُم محم ٍد مِوعم ٰ ِ
مالِٰل ّهُمِ مص ّلِعم ٰ ِ
اسس ثثروردككار ،صلوات ثثرهـ مهارا سيد محمد انسس اهين اْل ثثر ،انسس بركة بول انسس سالم ثثرهـ
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