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َنَ  ُ اْلر  د  م  حَ ِم مُ َخْير
..................................................................................................... 

Audio and Key Vocabulary Grid 

 

 1 

 

ََنِم  ُ اْلر د  َخْير  هُ َوَوِصي   ُمَحم 

َراءُ ال َوالرََب ةُ  هر نَانِ  ز   َوالرَحس َ
 

2 

 

مر  م  ِِبِ مر الرَعمى  ُكِشَف قَور ِِيِ  َوِِبَدر

ِة ال الرَورى  ُهِديَ  َ َيانِ ِمنر َحْير غر  ط 
 

لوككو ما سككال  خْي الانم:
 خري

Best of all 
people 

 Blindness  اندهريثثن العمى:

 All people متام لوككو الورى: Virtuous نيك :والَبة

 Recklessness ضالل طغيان: Zahra (Fatema) زهراء  )فاطمة( زهراء

3 

 

مر  َصََلتُنَا َْل تَِت  َمنر   ِاْل  ِِبِ

مر   َاَذانِ َوقرَت ُكلِ  يُنَادىَوِِبِ
 

4 

 

ِ هللِا َمهرَبطُ  اُن ِعْلر ِيهِ ُخز   َوحر

نَ  ور ِِضُ يرَمانِ  َوالرُمور ِ ائَِع اْلر  ََشَ
 

خدا نا علم نا  خزان عْل هللا: Is not complete هنيطط متام هتايت :ْل تت
 خزاححني

Guardians of 
Allah's 
knowledge 

 Receptors ككرواين جككه همبط: Our prayers اثثين مناز صَلتنا:

 ندا :ادىين
 

Call out واضح كرنار :واملوِضون One who 
makes clear 

5 

 

ََكُن الرهُدى ِديرِن هللاِ َاعرََلُم   َارر

يرَمانِ  ِ  ُسُفُن الن َجاِة َدعَاِِئُ اْلر
 

6 

 

ِهِل   تََعل قَُه ََنَافََمنر َحبرُل اْلر

انِ ِاىل  ُمَخاِلُفهُ  َوَهوى  الرُخََسَ
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 Rope of Allah خدا نا رسّا حبل الاهل: Symbols نشان اعَلم:

 Ships of جناة نا سفينة سفن النجاة:
salvation 

 To fall ككرنار :وىوه

 Pillars of true اميان نا دعائم دعاِئ الاميان:
faith 

 Perdition كهوتيا :اخلَسان

7 
 

بَََلَء َوقَفرُت َولَقَدر  َدتر ِبَكرر  فََجد 

ِِبر  َكتر ُكرر َزاِنر ِِف الرَحَشا  َوَاذر  َاحر
 

8 

 

ُت وَ  رَ ِِفر  َذَكرر ِيلِدير عَاُشور ََع س َ   َمْصر

 انِ شَ طر عَ الر ىل ا عَ فَ سَ اَ  اوَ  يَ َْل ور مَ 
 

ميطط ياد كروطط  ذكرت: I stood ميطط كهرٌو هتيو وقفت:
 ححهوطط

I remember 

 The day of عاشوراء نو دن عاشور: Became new نوي هتئي :جفددت
Ashura 

 Thirsty ثثياسا العطشان: Flared سلككي ككيو :واذكت

9 

 

ِ سَ حُ  الر ىَل عَ  َي  كِ بر َْلَ وَ   هِ بِ َصر وَ  ير

ر ال  اِِئِ دَ  ع  مر دَ  وَ  م  دَ بِ   انِ تَ ّت 
 

10 

 

َ رر كَ بِ  لِ ير تِ قَ الر ىل عَ  َي  كِ بر َْلَ وَ   ََل ب

َفانِ ََل ا بِ ح  ور رُ طر مَ  نَ يَ رر عُ    اَكر
 

انسس ميطط روو  وْلبكي:
 ححهوطط

So I weep :نا كربالء  القتيل بكربَلء
 شهداء

The martyr of 
Karbala 

انسس اهنا  وصبه:
 اصحاب 

And his 
companions 

 Fallen down ككرا هوا ؛ مطروحا:

 Will continue to ككرتا رهسسس  :هتتان
fall 

 Without any كفن بغري بَل اكفان:
shroud 

11 

 

 د  م  حَ مُ  ِب ير ِر غَ ىل عَ  َي  كِ بر َْلَ وَ 
َ ا حَ زِ ا نَ د  رر فَ  فلِ لط  ِب   انِ طَ ور ْلر
 

12 

 

َ ىل عَ  َي  كِ بر َْلَ وَ   د  م  حَ مُ  اِت نَ ب

 انِ وَ الرُعدر وَ  ْلرِ لظ  ِب  ة  ي  بِ سر مَ 
 

 Stranger ثثرديسي غريب:
(foreigner) 

محمد نا ككهر ين  بنات محمد:
 سيدانيو

The 
daughters of 
Mohammed 

 Imprisoned قيديوان :يةمسبِ  Alone اكيال :فردا

 Enemies ودمشن عدوان: Taken out of نكالوا ما اْيا :حنزِ 
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13 

 

َ  لِ هر اَ  لِ اتِ قَ  رُ ذر ا عُ مَ   د  م  حَ مُ  تِ ير ب

ِ حَ  الر ِِف   انِ ن  مَ الر  دِ احِ وَ الر  دَ نر عِ  شر
 

14 

 

 ل  افِ غَبِ  ادِ بَ عِ الر  ْلرِ ظُ  نر عَ  ا هللاُ مَ 

َ  نر لكِ  َ  مر هُل ُ ظِ عَ  م  ور ي  انِ الش   ير
 

 What سوطط عذر ما عذر:
excuse/defence 

 Injustice to عباد ثثر ظلم ظْل العباد:
his servants 

 Ignorant غافل غافل: Murderer قاتل قاتل:

حشر نا دن  ِف احلش:
 )قيامة نا دن(

On Judgement 
Day 

 Day دن :يوم

15 

 

ل ىل الن  عَ  هلُ  اْلرِ ىل  صَ   هِلِ آ  وَ  ِبِ

َ ا ِِف  ي  ِر مر قُ الر  دَ ر  غَ ا مَ   انِ َص غر ْلر
 

 On the Prophet نيب ثثر عىل النب:

 Sing ككائي ؛ :غرد

 Branches داالؤ :غصانا

 


