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عاشوراء نا دن ظهر ين مناز بعد اْ دعاء ثثرهسس

هللا ّا ْق َر ًارا ّل ُربُ ْو ّبي َّ ّت ّه*
َالْ َح ْمدُ ّ ه ّلِل ُش ْك ًرا ّلنّ ْع َمتّ ّه* َو َال ّا َ ََل ّاالَّ ُ

احلمد هلل (متام محد خدا واسطسس؛) كهيئسس ؛ خدا ين نعمة نو شكر كرتا هوا .انسس (شهادة دئيسس ؛
كسس) ال الْه اال اهلل (نتهي الْه مككر اهلل ؛) خدا ين ربوبيّة نو اقرار كرتا هوا

َو ُم َح َّم ٌد َر ُس ْو ُل ّ
هللا عَلَ ْي ّه َوآ ّ َّل ت َْص ّديْقًا ّل ّر َسالَتّ ّه*
هللا َص ََّّل ُ

انسس (امي شهادة دئيسس ؛ هك ) محمّد خدا نا رسول ؛  -صلوات ثثرهجو خدا تعاىل اْثثنا اوثثر انسس اْثثين اْل
اوثثر – اْثثين رسالة نسس سححاؤتا هوا

َوعَ ّ ٌِّل َو ّ ُِّل ّ
هللا ّع ْص َم ًة ب َّو َاليَتّ ّه* َو َال َح ْو َل َو َال قُ َّو َة ّاالَّ ِّب ّهلل الْ َع ّ ّ هِل الْ َع ّظ ْ ّْي تَ ْع ّظ ْي ًما ّل َع َظ َمتّ ّه*
انسس (امي شهادة دئيسس ؛ هك ) علي خدا نا ويل ؛ .اْثثين والية ين عصمة ليتا هوا .انسس (امي كهيسس ؛ هك )
نتهي حول انسس قوة مككر اهلل سي ,هك هج اهلل بلند انسس عظيم ؛ ,اهين عظمة نسس تعظيم ديتا هوا

َوالْ َح ْمدُ ّهلل َّ ّاَّل ْي اَ ْك َر َمنَا ِبّ َ َذا الْ َي ْو ّم* َو َج َعلَ َنا ّم َن الْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َْي الْ ُم ْو ّق ّن ْ َْي الْ ُم َص هّد ّق ْ َْي الْ ُم َح ّقه ّق ْ َْي
الْ ُم َو ّهح ّد ْي َن*

متام محد خدا واسطسس ؛ هك هج خدا تعاىل هي مهنسس اْج نا دن سي كرامة اْثثي ,انسس مهنسس وه لوككو هتكي
كيدا هك هج مؤمنني ؛ (اميان الونار ؛) يقني نا راكهنار ؛( ,حق نسس) سححاؤنار ؛ ,حتقيق نا كرنار
؛ انسس توحيد نا كرنار ؛

َولَ ْم َ َْي َعلْ َنا ّم َن الْ َجا ّح ّد ْي َن الْ ُم َنا ّف ّف ْ َْي الْ ُم َك هّذب ْ َّْي الْ ُم ْف َ َّتْي َن الْ ُم ّض ّل ه ْ َْي*

انسس مهنسس وه لوككو ما سي نتهي كيدا هك هج انكار نا كرنار ؛ ,بسس مُنهيا لوككو ؛ جهوتاؤنار ؛ جهوت
وات بناؤنار ؛ ككمراه كرنار ؛
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َا ْسأَ ُ َُل ََي قَا ّب َل ت َْوب َ ّة آ َد َم ي َ ْو َم عَ ُاش ْو َر َاء* ََي ُم ْم ّس َك َس ّف ْي َن ّة ن ُْو ٍح عَ ََّل الْ ُج ْو ّد ّ هي ي َ ْو َم
عَ ُاش ْو َر َاء*

ميطط تنسس سؤال كروطط ححهوطط اسس اْدم ين توبه قبول كرنار عاشوراء نا دن ما .اسس نوح نا سفينة نسس جودي
ثثهار ثثر تيهراؤنار عاشوراء نا دن ما.

ََي َِب ّردَا النَّ ّار عَ ََّل ّا ْب َرا ّه ْ َْي ي َ ْو َم عَ ُاش ْو َر َاء* ََي َسا ّم َع َدع َْو ّة ُم ْو ََس َوه َُار ْو َن ِّبلْ َوا ّدي
الْ ُمقَد َّّس ُط ًوى ي َ ْو َم عَ ُاش ْو َر َاء*

اسس ابراهمب ثثر اْنكك نسس هتندي كرنار عاشوراء نا دن ما .اسس موسى انسس هارون ين دعاء نسس سُننار ,وادي
مقدس طوى نا اندر عاشوراء نا دن ما.

ََي َجا ّم َع َ َْش ّل ي َ ْع ُق ْو َب ي َ ْو َم عَ ُاش ْو َرا َء* ََي فَ ّار َج َك ْر ّب ّذي النُّ ْو ّن ّ ِْف ب َ ْط ّن الْ ُح ْو ّت ي َ ْو َم
عَ ُاش ْو َرا َء*

اسس يعقوب نا مشل نسس مجع كرنار (يوسف ساهتسس) عاشوراء نا دن ما .اسس ذي النون (يونس نيب) ين -
ححمّهي نا ثثيت اندر  -مصيبة نسس تفريج كرنار عاشوراء نا دن ما.

ض َاي ُّ ْو َب ّم َن ه ّاليْدَ ّان ي َ ْو َم عَ ُاش ْو َرا َء*
ََي ََك ّش َف ُ هّ

اسس ايّوب ين  -كرياؤ نا سبب  -تكليف نسس كشف نا كرنار عاشوراء نا دن ما.

ََي غَا ّف َر َذن ّْب َدا ُؤ َد ي َ ْو َم عَ ُاش ْو َرا َء* ََي َوا ّه َب ُم ْ ّ
ْل ُسلَ ْي َم َان ي َ ْو َم عَ ُاش ْو َرا َء*

اسس داؤد نا ككنه نسس معاف كرنار عاشوراء نا دن ما .اسس سليمان نسس مُلك عطاء نا كرنار عاشوراء نا دن
ما.

الس َما ّء ي َ ْو َم عَ ُاش ْو َرا َء*
ََي ُم ْخ ّر َج يُ ْو ُس َف ّم َن الْ ُج ّ هب ي َ ْو َم عَ ُاش ْو َرا َء* ََي َرا ّف َع ّعيْ ََس ّا ََل َّ
اسس يوسف نسس ُكوّه ما سي نكالنار عاشوراء نا دن ما .اسس عيسى نسس اْمسان ين طرف رفع نا كرنار
عاشوراء نا دن ما.
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هللا عَلَ ْي ّه َوآ ّ َّل ي َ ْو َم
ِص ُم َح َّم ٍد َص ََّّل ُ
ََي َزائّدَ الْخ ّ ّ
َِض ّ ِْف ّعلْ ّم ّه ي َ ْو َم عَ ُاش ْو َر َاء* ََي َنَ ّ َ
عَ ُاش ْو َر َاء*

اسس خضر نا علم نسس زيادة كرنار عاشوراء نا دن ما .اسس محمد نسس ياري دينار عاشوراء نا دن ما –
صلوات ثثرهجو اهلل اْثثنا اوثثر انسس اْثثين اْل ثثر

َاللههُ َّم ّا ّ ه ّْن َا ْسأَ ُ َُل َر ْ َْح ًة َو ّاس َع ًة َوبَ َر َك ًة َع ّظ ْي َم ًة َو َم ْغ ّف َر ًة َجا ّم َع ًة ّ ِْف ي َ ْو ّم ْي هَذا*

اسس ثثروردككار ميطط تنسس سؤال كروطط ححهوطط رمحة واسعة نو بركة عظيمة نو انسس مغفرة جامعة نو (ثثورسس
ثثوري معايف نو) اْج نا دن ما

َشيْ ٌف َوي َ ْو ٌم َك ّر ْْيٌ* َوفَضْ ُ ُُل َع ّظ ْ ٌْي* َوثَ َوابُ ُه َج ّس ْ ٌْي* َون ََو ُ ُاَل
َاللَّهُ َّم فَه ََذا ي َ ْو ٌم ُم َب َاركٌ َوي َ ْو ٌم َ ّ
َكثّ ْ ٌْي*
اسس ثثروردككار اْ ككهنو مبارك دن ؛ شريف دن ؛ كرمي دن ؛ هج نو فضل عظيم ؛ هج نو ثواب
ككهنو مهتو ؛ هج ين خبشِشو ككهين زيادة

َو ّف ْي ّه قُب َّض ُم ْو ََس* َو ُو ّ َل ّعيْ ََس* َوقُ ّت َل ثَ َم َر ُة فُ َؤا ّد َّالر ُس ْو ّل*

اْ دن ما موسْى وفات هتيا عيسْى ين والدة هتئي انسس (اْ وه دن ؛ هج ما) رسول اهلل نا دل نا ثثهل

الس َال ُم*
َوقُ َّر ُة عَ ْ ّْي فَ ّاط َم َة الْ َب ُت ْو ّل* الْ ُح َس ْ ُْي ْب ُن عَ ّ ّ هِل ْب ّن َا ّب ْي َطا ّل ٍب عَلَ ْي ّه َّ
الص َلو ُة َو َّ

فاطمة البتول نا اْنكه ين هتندك علي ابن ايب طالب نا فرزند حسني نسس دمشنو يسس قتل كري ديدا

َْل َم ْن ه َ َ
َو ّف ْي ّه فَ َاز َم ْن فَ َاز* َوه َ َ
َْل* َو َس ّعدَ َم ْن َس ّعدَ * َو َش ّق َي َم ْن َش ّق َي*

اْ دن ما هج جييت ككيا هي جييت ككيا هج هالك هتيا هي هالك هتيا هج سعادة ونتا هتيا هي سعادة ونتا هتيا
هج شقاوة ونتا هتيا هي شقاوة ونتا هتيا

اِئ الْ ّق َيا َم ّة*
َو ْارتَ َف َع َم ّن ْارتَ َف َع* َوات َّضَ َع َم ّن ات َّضَ َع* َو ّف ْي ّه ي َ ُق ْو ُم قَ ّ ُ

انسس هج رفع هتيا هي رفع هتيا هج ككِري ككيا هي ككِري ككيا انسس اْ (عاشوراء نا) دن ما قائم القيامة اُهتسسس
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َاللَّهُ َّم الْ َع ْن قَاتّ َل الْ ُح َس ْ ّْي َو َم ْن َاعَانَهُ* َاللَّهُ َّم ْار َح ْم َم ْن َاعَ َان الْ ُح َس ْ َْي َو َا َِب َح ّف ْي ّه لَ ْح َم ُه
ُش ُه ّ ِْف ُز ْم َرتّ ّه*
َو َد َم ُه َر ْ َْح ًة َو ّاس َع ًة َو ْاح ُ ْ
اسس ثثروردككار تو لعنة ثثرهجسس حسني نا قاتل ثثر انسس وه سككال ثثر هك هج هي اهنسس مدد كيدي .اسس

ثثروردككار تو ككهين رمحة كرجسس وه سككال نسس هك هج هي حسني نسس ياري ديدي انسس اهنا ككوشت  -ثثوشت
اهنا خون نسس حسني واسطسس كهرححي ديدو ،انسس يسس سككال نو حشر تو حسني نا زمرة ما كرجسس

ّس ّ ِْل َا ْم ّر ْي* َوت ُْص ّل َح ّ ِْل َشأْ ّ ّْن*
َا ْسأَ ُ َُل َا ْن ت َُص ّ ه َِل عَ ََّل ُم َح َّم ٍد َوآ ّل ُم َح َّم ٍد َو َا ْن تُيَ ّ ه َ
ات ّ ِْف ي َ ْو ّم ْي َه َذا*
َوتُ َم ّهح َص ُذن ُْو ّ ْب* َوتُ َك ّفه َر َع ّ ه ْن خ َّط ْيئَ ّ ْ

ميطط سؤال كروطط ححهوطط تنسس هك تو صلوات ثثرهجسس محمد انسس اْل محمد ثثر انسس مارا امر نسس سهل كري

اْثثجسس ماري حالة نسس دُرُست كري اْثثجسس ،مارا ككناهو نسس معاف كري دجيسس ماري خطيئات نسس خبشي
دجيسس اْج نا دن ما

َاللَّهُ َّم ْار َح ْم َم ْن َال تَ ْر َ ُْح ُه الْ ّع َبادُ* َوا ْق َب ْل َم ْن َال تَ ْق َب ُ ُُل الْ ّب َال ُد*

اسس ثثروردككار تُو رمحة كر وه (بنده) نسس هك هج نسس عباد رمحة نتهي كرتا ،تُو قبول كر وه (بنده) نسس هك
هج نسس بالد قبول نتهي كرتا

ح
َاللَّهُ َّم ْار َح ْم ضُ ْع ّف ْي َوبُ ْؤ ّ ْ
ِس َوفَ ْق ّر ْي َوفَاقَ ّ ِْت َو ّذل َّ ّ ِْت َو َو ْحدَ ّ ْت َوغُ ْرب َ ّ ِْت َو َ َْج ّ ِْل ّب َر ْ َْحتّ َك* ََي َ ُّ
ََيقَيُّ ْو ُم* ََي َذا الْ َج َال ّل َو ْ ّاال ْك َرا ّم*
اسس ثثروردككار مارا ضعف نسس ،ماري بيذار حالة نسس فقر نسس فاقة نسس ذلة نسس وحدة نسس غربة نسس جهل نسس
تُو رمحة كر اسس حي اسس قيوم اسس جالل انسس اكرام نا صاحب

ّا ْك ّف ّ ْن َما َا َ ََّه ّ ْن ّم ْن َا ْم ّر ه ّال ْي ّن َوالُّ نْ َيا ّ ِْف ي َ ْو ّم ْي َه َذا* ََي َر ْْح ُن ََي َر ّح ْ ُْي* ََي َم ّ َ
اُل ي َ ْو ّم
ه ّال ْي ّن* ّا ََّيكَ ن َ ْع ُبدُ َوا ََّّيكَ ن َ ْس تَ ّع ْ ُْي*

مارا دين انسس دنيا نا امور هج ين منسس فكر ؛ منسس كفاية كري اْثثجسس اْج نا دن ما اسس رمحْن اسس رحيم
اسس يوم الدين نا مالك مهيطط تاري عبادة كريئسس ؛ انسس تارا سي ياري طلب كريئسس ؛
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َاَت النَّ ّب ّي ه ْ َْي* َو َس ّ هي ّد
َوالْ َح ْمدُ ّ ه ّلِل َر ّ هب الْ َعالَ ّم ْ َْي* َو َصلَ َواتُ ُه َع ََّل َر ُس ْو ّ َّل َس ّ هي ّدَنَ ُم َح َّم ٍد خ َ ّ
الْ ُم ْر َس ّل ْ َْي* َوعَ ََّل ّع ْ ََتتّ ّه ا َّلط ّ هيب ْ َّْي َّ
الطا ّه ّر ْي َن* َو َس َال ُم ُه عَلَ ْ ّْي ْم َا ْ َْج ّع ْ َْي*

متام محد خدا واسطسس ؛ هك هج خدا تعاىل عاملني نا رب ؛ انسس خدا ين صلوات اهنا رسول سيدنا
محمد خامت النّبيني ثثر مرسلني نا سردار ثثر انسس اْثثين عترة طيبني طاهرين ثثر انسس سككال نا اوثثر خدا نو
سالم

هللا َو ّن ْع َم الْ َو ّك ْي ُل* َو ّن ْع َم الْ َم ْو ََل َو ّن ْع َم النَّ ّص ْ ُْي* َو َال َح ْو َل َو َال ُق َّو َة ّا َّال ِّب ّهلل الْ َع ّ ه ِّل
َو َح ْسبُنَا ُ
الْ َع ّظ ْ ّْي*

مهارا حسب (كفاية كري اْثثنار) خدا ؛ هج هبال وكيل ؛ هبال موىل ؛ هبتر ياري دينار ؛ ،نتهي
حول انسس قوة مككر اهلل سي هك هج بلند ؛عظيم ؛
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