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Aamaal - e – Ghadeer 
 

Hussain Bin Hassan has narrated from Mohammed Bin Musa Al-Hmadani who 
narrated from Ali Bin Al-Wasati who narrated from Ali Bin Al-Hussain Al-Abdi who 
has said that I heard from ABU ABDULLAH (A.S) saying that fasting on the day of 
Gadheer-e-Qum is equal to fasting for the whole life. In return Allahswt will grant 
the reward of one hundred Hajj and one hundred Umra. This is the greatest 
EID. Who prayed two Rakat after taking bath before half hour of Zohar prayer; 
Allahswt will grant the reward of one hundred thousand Hajj, one hundred 
thousand Umra and fulfil all the wishes of this world and the world hereafter. 
Giving One dirham in charity on this day is equal to one thousand dirham.  

 
 

In every Rakat recite 
• Sura-e-AL-HAMD (Once) 
• Sura-e-TAUHEED (Ten Times) 
• AYTAL –KURSI, (Ten Times) 
• Sura-e-QADER (Ten Times) 
 

AFTER PRAYING TWO RAKATS RECITE THIS DUA 

ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي لاليمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا (
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع االبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على 

اللھم (ثم تقول بعد ذلك ). رسلك وال تخزنا يوم القيامة انك ال تخلف الميعاد
عرشك وسكان اني اشھدك وكفي بك شھيدا واشھد مالئكتك وحملة 

سماواتك وارضك بانك انت هللا الذي ال إله إال انت المعبود الذي ليس من 
لدن عرشك إلى قرار ارضك معبود يعبد سواك إال باطل مضمحل غير 
وجھك الكريم، ال إله إال أنت المعبود فال معبود سواك تعاليت عما يقول 

له عبدك الظالمون علوا كبيرا، وأشھد ان محمدا صلى هللا عليه وآ
ورسولك، وأشھد ان عليا صلوات هللا عليه امير المؤمنين ووليھم 
وموالھم، ربنا اننا سمعنا بالنداء وصدقنا المنادي رسول هللا صلى هللا 
عليه وآله، إذ نادى بنداء عنك بالذي امرته به ان يبلغ ما انزلت إليه من 

، وانه ان بلغ والية ولي أمرك فحذرته وأنذرته ان لم يبلغ ان تسخط عليه
رساالتك عصمته من الناس فنادى مبلغا وحيك ورساالتك أال من كنت 
مواله فعلي مواله، ومن كنت وليه فعلي وليه، ومن كنت نبيه فعلي أميره، 
ربنا فقد اجبنا داعيك النذير المنذر محمدا صلى هللا عليه وآله عبدك 

عليه وجعلته ورسولك إلى علي بن ابي طالب عليه السالم الذي انعمت 
مثال لبني اسرائيل انه امير المؤمنين وموالھم ووليھم إلى يوم القيامة يوم 

  ، قلت ان ھو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني اسرائيلالدين، فانك 



 ربنا آمنا واتبعنا موالنا وولينا وھادينا وداعينا وداعي االنام وصراطك 
المستقيم السوي وحجتك وسبيلك الداعي اليك على بصيرة ھو ومن اتبعه، 
وسبحان هللا عما يشركون بواليته وبما يلحدون باتخاذ الوالئج دونه، 

منين، الذي فاشھد يا إلھي انه االمام الھادي المرشد الرشيد علي امير المؤ
، ال اشرك معه وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيمذكرته في كتابك فقلت 

اماما وال اتخذ من دونه وليجة، اللھم فانا نشھد انه عبدك الھادي من بعد 
نبيك النذير المنذر وصراطك المستقيم وأمير المؤمنين وقائد الغر 

 والقائم بالقسط المحجلين وحجتك البالغة ولسانك المعبر عنك في خلقك
من بعد نبيك وديان دينك وخازن علمك وموضع سرك وعيبة علمك 
وامينك المأمون المأخوذ ميثاقه مع ميثاق رسولك صلى هللا عليه وآله من 

ال  الذيجميع خلقك وبريتك، شھادة باالخالص لك بالوحدانية بانك أنت هللا 
منين، وان إله إال انت وان محمدا عبدك ورسولك وعليا امير المؤ

االقرار بواليته تمام توحيدك واالخالص بوحدانيتك وكمال دينك 
الحق  وفضلك على جميع خلقك وبريتك فانك قلت وقولك وتمام نعمتك

، اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم االسالم دينا
اللھم فلك الحمد على ما مننت به علينا من االخالص لك بوحدانيتك إذ 
ھديتنا لمواالة وليك الھادي من بعد نبيك المنذر ورضيت لنا االسالم دينا 
بمواالته وأتممت علينا نعمتك التي جددت لنا عھدك وميثاقك وذكرتنا ذلك 
وجعلتنا من اھل االخالص والتصديق بعھدك وميثاقك ومن اھل الوفاء 

، ولم بذلك، ولم تجعلنا من الناكثين والجاحدين والمكذبين بيوم الدين
تجعلنا من اتباع المغيرين والمبدلين والمنحرفين والمبتكين آذان االنعام 
والمغيرين خلق هللا، ومن الذين استحوذ عليھم الشيطان فانساھم ذكر هللا 

واكثر من قولك في يومك ) وصدھم عن السبيل وعن الصراط المستقيم
ين والمكذبين اللھم العن الجاحدين والناكثين والمغير: (وليلتك ان تقول

بيوم الدين من االولين واالخرين اللھم فلك الحمد على انعامك علينا بالذي 
ھديتنا إلى والية والة امرك من بعد نبيك االئمة الھداة الراشدين الذين 
جعلتھم اركانا لتوحيدك واعالم الھدى ومنار التقوى والعروة الوثقى 

صدقنا بنبيك واتبعنا من بعده وكمال دينك وتمام نعمتك فلك الحمد آمنا بك و
النذير المنذر ووالينا وليھم وعادينا عدوھم وبرئنا من الجاحدين والناكثين 
والمكذبين إلى يوم الدين، اللھم فكما كان من شأنك يا صادق الوعد يا من 

الميعاد يا من ھو كل يوم في شان أن أنعمت علينا بمواالة . ال يخلف
الحق ثم لتسئلن يومئذ عن  فانك قلت وقولك أوليائك المسؤول عنھا عبادك

  ومننت علينا بشھادة االخالص لك وقلت وقفوھم انھم مسئوولون، النعيم



من بعد النذير المنذر والسراج المنير واكملت الدين بمواالة أوليائك الھداة 
بمواالتھم والبراءة من عدوھم و أتممت علينا النعمة التي جددت لنا 

ايانا وجعلتنا من اھل عھدك وذكرتنا ميثاقك المأخوذ منا في مبتدأ خلقك 
 واذ أخذ ربك االجابة وذكرتنا العھد والميثاق ولم تنسنا ذكرك، فانك قلت

م من ظھورھم ذريتھم واشھد ھم على انفسھم الست بربكم من بني آد
، اللھم بلى شھدنا بمنك ولطفك بانك انت هللا ال اله إال أنت ربنا قالوا بلى

ومحمد عبدك ورسولك نبينا وعلي امير المؤمنين والحجة العظمى وآيتك 
الكبرى والنبأ العظيم الذي ھم فيه مختلفون، اللھم فكما كان من شأنك ان 

مت علينا بالھداية إلى معرفتھم فليكن من شأنك ان تصلي على محمد أنع
وآل محمد، وان تبارك لنا في يومنا ھذا الذي ذكرتنا فيه عھدك وميثاقك و 
اكملت ديننا وأتممت علينا نعمتك وجعلتنا من اھل االجابة واالخالص 

دائك بوحدانيتك ومن اھل االيمان والتصديق بوالية أوليائك والبرائة من أع
وأعداء أوليائك الجاحدين المكذبين بيوم الدين، وان ال تجعلنا من الغاوين 
وال تلحقنا بالمكذبين بيوم الدين واجعل لنا قدم صدق مع النبيين وتجعل لنا 
مع المتقين اماما إلى يوم الدين، يوم يدعى كل اناس بامامھم، واحشرنا 

لى الوفاء بعھدك وميثاقك في زمرة الھداة المھديين، وأحينا ما أحييتنا ع
المأخوذ منا وعلينا لك واجعل لنا مع الرسول سبيال وثبت لنا قدم صدق 
في الھجرة، اللھم واجعل محيانا خير المحيا ومماتنا خير الممات ومنقلبنا 
خير المنقلب حتى توفانا وأنت عنا راض قد أوجبت لنا حلول جنتك 

 المقامة من فضلك ال يمسنا برحمتك والمثوى في دارك واالنابة إلى دار
فيھا نصب وال يمسنا فيھا لغوب، ربا انك أمرتنا بطاعة والة أمرك وأمرتنا 

اطيعوا هللا وأطيعوا الرسول واولي االمر : أن تكون مع الصادقين، فقلت
، فسمعنا وأطعنا ربنا فثبت  اتقوا هللا وكونوا مع الصادقينوقلتمنكم، 

الوليائك وال تزغ قلوبنا بعد إذ ھديتنا أقدامنا وتوفنا مسلمين مصدقين 
وھب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوھاب، اللھم اني اسألك بالحق الذي 
جعلته عندھم وبالذي فضلتھم على العالمين جميعا ان تبارك لنا في يومنا 
ھذا الذي اكرمتنا فيه، وان تتم علينا نعمتك وتجعله عندنا مستقرا وال 

 فاجعله مستقرا  مستقر ومستودعقلتستودعا، فانك تسلبناه أبدا وتجعله م
وال تجعله مستودعا، وارزقنا نصر دينك مع ولي ھاد منصور من اھل بيت 
نبيك، واجعلنا معه وتحت رايته شھداء صديقين في سبيلك وعلى نصرة 

ثم تسأل بعدھا حاجتك للدنيا واالخرة فانھا وهللا مقضية في ھذا ) دينك
    اليوم

 



 
Dua-e-Eid-e-Ghadir 
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