
انس متيط كهو اس محمد، محد خدا واسطس ؛ ج 

خدا ي كوئي فرزندنتهي ليدا  انس خدا نا كوئي 

اگيدار نتهي، انس خدا نا كوئي و يل نتهي، انس خدا 

واسطس امي كهو ك     ”  اهللا اكرب. “

ا َولَْم يَُكْن  ْي لَْم يیَتَِّخْذ َو دَلً ِ اذّلِ َوُقِل احلَْمُد هلِلّ

لِّ    يیٌْك ِيف املكُْلِ َولَْم يَُكْن هَلُ َوِيلٌّ ِمَن اذلُّ هَلُ َرشِ

ا.   هُ تَْكِبْريَ ْ َوَكربِّ



خدا تع سگال كرتا مهوتا ؛(اكرب ؛). 

خدا تع سگال كرتا مهوتا ؛( اكرب ؛). 

ميط شهادة دؤو چهوں  ك نتهي كوئي خدا مگر اهللا. 

ميط شهادة دؤو چهو ں ك نتهي كوئي خدا مگر اهللا. 

 ميط شهادة دؤو چهوں  ك محمد خدا نا رسول ؛. 

ميط شهادة دؤو چهوں  ك محمد خدا نا رسول ؛. 

 ميط شهادة دؤو چهوں   ك علي خدا نا ويل ؛. 

ميط شهادة دؤو چهوں  ك علي خدا نا ويل ؛. 

مناز واسطس چلو. مناز واسطس چلو. 

كاميايب واسطس چلو. كاميايب واسطس چلو. 

خري عمل واسطس چلو. خري عمل واسطس چلو. 

محمد انس علي خري البشر ؛  انس اهين 

عترة(فرزندو)  تر ما تر عترة  ؛. 

محمد انس علي خري البشر ؛  انس اهين عترة تر ما 

تر عترة  ؛. 

 خدا سگال كرتا مهوتا ؛( اكرب ؛). 

خدا سگال كرتا مهوتا ؛( اكرب ؛). 

نتهي كوئي خدامگر  ك   اهللا.  

نتهي كوئي خدامگر  ك    اهللا. 

اPَُ اَْكَرب اPَُ  اَْكَرب       اPَُ اَْكَرب اPَُ  اَْكبَر 

اَْشهَُد اَْن َال ِاهَل ِاالَّ هللا   اَْشهَُد اَْن َال ِاهَل ِاالَّ هللا 

اَْشهَُد اَنَّ ُمَحّمًدا َرُسوُل هللا       
                                                           

اَشهَُد اَنَّ ُمَحّمًدا َرُسوُل هللا 
                                                      

اَشهَُد اَنَّ َمْوَالاَن عَِليیًّا َوِيلُّ هللا 
                                                          

اَْشهَُد اَنَّ َمْوَالاَن عَِليیًّا َوِيلُّ هللا 
                                                            

لوة  لوة      يَحَّ عََىل الصَّ يَحَّ عََىل الصَّ

يَحَّ عََىل الَْفَالح       يَحّ َعََىل الَْفَالح 

يَحَّ عََىل َخْريِ الَْعَمل    يَحَّ عََىل َخْريِ الَْعَمل 

ُهتَُما َخْريُ الِْعَرت  ُمَحّمٌد َوعَِيلٌّ َخْريُ الْبََرش َوِعْرتَ

ُهتَُما َخْريُ الِْعَرت  ُمَحّمٌد َوعَِيلٌّ َخْريُ الْبََرش َوِعْرتَ

اPَُ اَْكَرب اPَُ اَْكَرب 

       
َال ِاهَل ِاالَّ هللا َال ِاهَل ِاالَّ هللا



اس پروردگار، اهنا اوپر(يعين شهادة نا اوپر) ميط 

زنده اؤ، اهنا اوپر منس موت اْوس، انس اهنا اوپر ميط 

بعث اؤ( يعين پاچهو  زنده اؤ),ا نشا اهللا تعاىل، 

خدا چاهس تو. اس  خدا،ميط تارا نزديك گناه ين 

معايف انس عا فية نو سؤال كروں چهوں، دين انس دنيا ما 

انس اْ خرة ما توں سگلي چيز پر قادر ؛.

اَللّهُمَّ عَلَْهيَا اَْحَىي َوعَلَْهيَا اَُمْوُت َوعَلَْهيَا  

ْ اَسـْئكَُلَ   َّهُمَّ ِاينِّ ُابَْعُث ِانَْشاَء ُهللا تََعاىل اَلل

نيَْیا َوْاالِخَرِة  ْيِن َوادلُّ الَْعْفَو َوالَْعاِفيََة ِيف ادلِّ

ٍء قَِدْيٌر.  ِانَّك عََىل ُلكِّ َيشْ

خدا تع سگال كرتا مهوتا ؛(اكرب ؛). 

خدا تع سگال كرتا مهوتا ؛(اكرب ؛). 

ميط شهادة دؤو چهوں  ك نتهي كوئي خدا مگر اهللا. 

ميط شهادة دؤو چهوں   ك نتهي كوئي خدا مگر اهللا. 

ميط شهادة دؤو چهوں  ك محمد خدا نا رسول ؛. 

ميط شهادة  	دؤو چهوں   ك محمد خدا نا رسول ؛. 

مناز واسطس چلو. مناز واسطس چلو. 

كاميايب واسطس چلو. كاميايب واسطس چلو. 

خري عمل واسطس چلو. خري عمل واسطس چلو. 

مناز قائم ئي.  	مناز قائم ئي. 

خدا سگال كرتا مهوتا ؛.  	خدا سگال كرتا مهوتا ؛. 

	 نتهي كوئي خدامگر ك  اهللا .  

اPَُ اَكَرب اPَُ  اَْكَرب       اPَُ اَْكَرب اPَُ  اَْكَرب 

اَْشهَُد اَْن َال ِاهَل ِاالَّ هللا   اَْشهَُد اَْن َال ِاهَل ِاالَّ هللا 

اَْشهَُد اَنَّ ُمَحّمًدا َرُسوُل هللا  
      

                                                           
اَشهَُد اَنَّ ُمَحّمًدا َرُسوُل هللا 

                                                          
لوة  لوة      يَحَّ عَىل الصَّ يَحَّ عَىل الصَّ

يَحَّ عَىل الَْفَالح       يَحَّ عَىل الَْفَالح 

يَحَّ عََىل َخْريِ الَْعَمل    يَحَّ عََىل َخْريِ الَْعَمل 

لوة  لوة      قَْد قَاَمِت الصَّ قَْد قَاَمِت الصَّ

اPَُ اَْكَرب اPَُ اَْكَرب   
     
َال ِاهَل ِاالَّ هللا



 اس پروردگار،  دعوة تامة نا رب  انس مناز ج قائم

 ئي اهنا رب  ، محمد نس اهين اميد عطاء كرجس

 قيامة نا دن، انس اهنس جنة ما درجة  الوسيلة ( اعلى

 مقام)  ما پهنچاؤ جس، انس اهين شفاعة نس اهين امة ما

 قبول كر جس، انس منس نيك عمل كرنار لوگو كي

  كرجس .

َالِة الْقَائَِمِة   ِة َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ اللّهُمَّ َربَّ ادلَّ

ِّْغُه  ًدا ُسْؤهَلُ يیَْوَم الِْقيَاَمِة َوبَل اَْعطِ ُمَحمَّ

َرَجَة الَْوسـيِْیةَلَ ِمَن الْـَجنَِّة َوتَقَبَّْل  ادلَّ

ِتِه َواْجَعلِْينْ ِمْن َخِري   َشَفاَعتَُه ِيف ُامَّ

َصاِلِحْي اَْهِلهَا َمعًَال.

ميط مغرب نا فرض ين 3 ركعاة منازخدا واسطس ، 

كعبة نا سامنس متوج ئي نس(مارو چهرو اهين طرف 

راكهي نس)، اداء كروں چهوں.

ْ فَْرَض َصلوِة الْـَمْغِرِب ثََالَث َرَكَعاٍت  ُاَصيلِّ

َوَجلَّ اََداًء ُمسـْتَْقِبَل اْلَكْعَبِة    Pِ َعزَّ

. الـَْحـراِم اPَُ اَْكَربُ

ميط مارا  وج (چهرو ) نس خدا ين طرف كروں چهوں 

ج خدا  اْمسان  زمني نس پيدا نا كرنار ؛، ميط 

سيدهو چهوں مسلم چهوں، مشركني ما سي نتهي. 

ماري مناز ،ماري بندگي، ماري  زندگي، ماري 

مو ت خدا نا واسطس ؛ ج عاملني نا رب ؛.خدا 

نا كوئي اگيدار نتهي. اهنو منس امر يو ؛ انس ميط 

مسلمني كي چهوں. ابراهيم ين ملة پر، محمد نا 

دين پر، علي ين والية پر، انس اس سگال نا دمشنو     

ظلم كرناراؤ سي ميط الگ چهوں(بريء چهوں).

مَواِت   ْي فََطَر السَّ ِ ـَي ِلذلَّ ُت َوهْجِ ْ  َوهجَّ

ِكَني   َوالاَْرَض َحِنيْیفًا ُمْسِلًما َوَما ااََن ِمَن املُْرشِ

  ِ ِانَّ َصلوِيتْ َونُُسِيكْ َوَمْحيَیاَي َوَمَماِيتْ هلِلّ

يیَْك هَلُ َوِبَذاكِلَ ُاِمْرُت   َربِّ ْالَعالَِمْيـَن َال َرشِ

ِ ِاْبَراِهْميَ َوِدْيِن  َوااََن ِمَن املُْسِلِمْيـَن عَىل ِمةلَّ

ٍد َوَوَاليیَِة عَِيلٍّ َواَبْـَرُأ ِاليَْیِه ِمْن    ُمَحمَّ

ِميْیعِ الَْعِلْميِ   اِملْيـَن اَُعوُذ اِبPِ السَّ اَْعَدائِِه الظَّ

. ِجْميِ ِمَن الشـَّيْیَطاِن الرَّ

خدا ين ترتي  (صفة ن ئي سكس) ج عظيم ؛ انس 

اهنو محد (ثناء) كروں چهوں.

ْمِدِه.  َ الَْعِظْميِ َوِحبَ سـُْبَحاَن َريبِّ



خدا  ج تارو محد كرس اهين دعاء سين لس ج. 

اس مهارا رب، تارا واسطس محد ؛.

َّنَا كَلَ الْـَحْمُد  َد َرب َع ُهللا ِلَمْن َمحِ َمسِ

خدا ج اعلْى انس بلند ؛، اهين ترتي. َ الاَْعلَى َوتََعاىل سـُْبَحاَن َريبِّ

اس پروردگار  منس معاف كرجس رمحة كرجس انس رفع 

كرجس(چرهاؤجس).

ِينْ  ِينْ َواْجُربْ   اَللّهُمَّ اغِْفْرِيلْ َواْرَمحْ

َواْرفَْعِينْ

اس پرور دگار ميط تاري حول(طاقة) انس قوة سي 

اووں چهوں انس بيتهوں چهوں.

ِتَك اَُقْوُم َواَْقُعُد  ْوكِلَ َوُقوَّ ْ ِحبَ الَلّهُمَّ ِاينِّ

 ميط اهللا تع نا نام انس  محد سي شروع كروں چهوں،

 متام محد اهللا تع واسطس ؛، متام اَسْمَاءُ الْـحُسْنى

 اهللا تع واسطس ؛ . ميط شهادة دؤں چهوں ك اهللا تع

 ايك ؛، اهللا تع نو كوئي اگيدار نتهي. ميط شهادة

 دؤں چهوں ك محمد صلع اهللا تع نا بنده  ؛ انس

 رسول ؛ . اس پروردگارر تو محمد پر صلوت

 پرهجس انس اْپين شفاعة اْپين امة واسطس قبول كرجس ،

  انس محمد انس اهنا پاك اهل بيت  پر صلوت پرهجس.

اُء   ِبْسِم ِهللا َواِبPِ َوالْـَحْمُد Pِ َوْاَالْمسَ

الْـُحسـْىن ُلكُّهَا Pِ اَْشهَُد اَْن َال ِاهَل ِاالَّ ُهللا 

ًدا  يیَْك هَلُ َواَْشهَُد اَنَّ ُمَحمَّ  َوْحَدُه َال َرشِ

ٍد  لِّ عََىل ُمَحمَّ  َعبُدُه َوَرُسوهُلُ اَللّهُمَّ صَّ

لِّ عَليَْیِه   ِتِه َوصَّ  نَِبيَِّك َوتَقَبَّْل َشَفاَعتَُه ِيف ُامَّ

اِهِرْيَن. َوعَىل اَْهِل بَيِْتِه الطَّ



پاك صاف انس خالص حتيات (greetings)خدا 

واسطس ؛.  ميط امي شهادة دؤں چهوں ك نتهي خدا مگر 

اهللا(اهنو كوئي اگيدار نتهي)، محمد خدا نا بنده ؛ 

انس رسول ؛. اْپنس خدا ي هداية انس حق نو دين لئي نس 

موكال ،اْپ بشارة اْپنار انس انذار (warn) كرنار ؛. 

ميط شهادة دؤں چهوں ك اهللا ال رب ؛، محمد ال 

رسول ؛، انس علي ال ويل ؛. ميط شهادة  دؤں 

چهوں ك جنة حق ؛، جهنم ين اْگ حق ؛ ،موت 

حق ؛ ،قرب ما سي اؤوں حق ؛، قيامة نا دن حساب 

كتاب (ميزان=scales) حق ؛،صراط مستقيم( يعين 

سيدهو راستو)  حق ؛، انس قيامة ين گهري اْؤنار ؛، 

امها كوئي شك نتهي انس وه سگال ج قرب ما گيا ؛ ي 

سگال نس خدا  ااؤسس. اس پروردگار  تو محمد انس اهين 

اْل پر صلوات پرهجس، ج مثل تو ي ابراهيم انس اهين اْل 

پر صلوت انس سالم  پرهو.اس پرور دگار  تارا واسطس محد 

انس جمد ؛ ،اس نيب، اْپنا اوپر سالم، انس خدا ين رمحة 

انس بركة. مهارا اوپر انس سگال خدا نا نيك بنداؤ  پر 

سالم. اس پروردگار    تو مارا  انس  مارا ماط باپ نا گناه 

معاف كرجس.اس  بيوس نس رمحة كرجس كيم ك ي بيوس 

ي منس پاال جيوارس ماري عمر چهويت هيت - (مجين 

طرف منهـ   پهراوي نس كهس) سالم اْپ سگال نا اوپر انس خدا 

ين رمحة انس بركة. (دايب طرف منهـ   پهراوي نس كهس) سالم 

اْپ سگال نا اوپر انس خدا ين رمحة انس بركة. 

اِهَراُت  لََواُت الطَّ َباُت َوالصَّ يیِِّ اَلتَِّحيیَّاُت الطَّ

اِحئَاُت  اِبغَاُت الْغَاِداَيُت الرَّ اُت السَّ اِكيَیاُت النَّاِمعَ  الزَّ

 Pِ َما َطاَب َوَخلَُص َوَطهَُر َونَمى َوَصَفى 

  َوَزَىك فَِلهّلِ اَْشهَُد اَْن َال ِاهَل ِاالَّ ُهللا  

يیَْك هَلُ َواَْشهَُد اَنَّ ُمَحّمًدا َعْبُدُه  َوْحَدُه َال َرشِ

 َوَرُسوهُلُ اَْرَسهَلُ اِبلْهُدى َوِدْيِن الْـَحقِّ 

اعَِة اَْشهَُد اَنَّ  نَِذيیْـًرا بَْيـَن يیََدِي السَّ ا وَّ  بَِشْريً

ًدا ِنْعَم  بُّ َواَْشهَُد اَنَّ ُمَحمَّ  َهللا ِنْعَم الـرَّ

ُسْوُل َو اَْشهَُد اَنَّ ُمْوَالاَن عَِليیًّا ِنْعَم الَْوِيلُّ    الرَّ

َواَنَّ الْجنََّة َحقٌّ َوالنَّاَر َحقٌّ َوالْـَمْوَت 

اَط   َ اَن َحقٌّ َوالرصِّ  َحقٌّ َوالَْبْعَث َحقٌّ َوالِْمْزيَ

اعََة اَِتيَیٌة َال َريیَْب ِفْهيَا َواَنَّ  َحقٌّ َواَنَّ السَّ

 َهللا يیَْبَعُث َمْن ِيف الُْقُبوِر اَللّهُمَّ َصلِّ عَىل 

ٍد  امَكَ َصلَّيْیَت  ٍد َوعَىل اِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

 َوَسلَّْمَت عَىل ِابـَْراِهْميَ َوعَىل اِل ِابـَْراِهْميَ  

َا النَِّبـيُّ  َالُم عَليَْیَك اَهيُّ يْیٌد َمِجيْیٌد اَلسَّ ََّك َمحِ ِان

الُم عَليَْینَا َو عََىل  ُة ِهللا َوبَـَرَاكتُُه اَلسَّ  َوَرْمحَ

اِلـِحْيـَن اَللّهُمَّ اغِْفرِيلْ    ِعَباِد ِهللا الصَّ

َّيَیاِينْ َصِغًريا  هَُما امَكَ َرب يَّ َواَْرَمحْ َوِلَوادِلَ

ُالُم   ُة ِهللا َوبَـَرَاكتُُه اَلسَّ َالُم عَليَْیُمكْ َوَرْمحَ اَلسَّ

ُة ِهللا َوبَـَرَاكتُُه. عَليَْیُمكْ َوَرْمحَ




