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 عرفه روز در مفصل تسبیح   

شنآد از    اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم و عمل دیگر در این  روز  تسنبیحك  نه بنآا  حص انصنا نمن       

 : ثرت و ما به جهت اختصار ترك  ردیم ذ ر حص را و حص تسبیح ای  است

َحٍد 
َ

ِ َبْعَد ُكلِّ أ َحٍد َو ُسْبحَاَن اَّلله
َ

ِ َقْبَل ُكلِّ أ َحٍد ُسْبحَاَن اَّلله
َ

ِ َمَع ُكلِّ أ  َو ُسْبحَاَن اَّلله
منزه است خدايى كه پيش از هر چيز است و منزه است خدايى كه بعد از هر چيز است و منزه است خدايى كه  

 با هر كس است

 
َحٍد 

َ
ا َو َيْفََن ُكلن أ َ ََق َرُّبن ِ ََيْ  َو ُسْبحَاَن اَّلله

 ا شود همه كسو منزه است خدايى كه باقى است پروردگار ما و فن 

 
َحٍد 

َ
ِحنَي َفْضاًل َكِثريًا َقْبَل ُكلِّ أ ِ تَْسِبیحًا َيْفُضُل تَْسِبیَح اْْلَُسبِّ  َو ُسْبحَاَن اَّلله

 و منزه است خدا تنزيهى كه برتر است از تسبيح مسبحان برترى بسيار پيش از هر كس 

 
ِ تَْسِبیحًا َيْفُضُل تَْسِبیَح اْْلَُسبِّ  َحٍد َو ُسْبحَاَن اَّلله

َ
 ِحنَي َفْضاًل َكِثريًا َبْعَد ُكلِّ أ

 و منزه است خدا تنزيهى كه برتر است از تسبيح مسبحان برترى فراوان پس از هر كس 
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َحٍد 
َ

ِحنَي َفْضاًل َكِثريًا َمَع ُكلِّ أ ِ تَْسِبیحًا َيْفُضُل تَْسِبیَح اْْلَُسبِّ  َو ُسْبحَاَن اَّلله
 است از تسبيح تسبيح كنندگان برترى بسيار با هر كسو منزه است خداى به تنزيهى كه برتر  

 
َح 

َ
ا اْلَباِقي َو َيْفََن ُكلن أ َ ِحنَي َفْضاًل َكِثريًا ِلَرُّبِّ ِ تَْسِبیحًا َيْفُضُل تَْسِبیَح اْْلَُسبِّ  ٍد َو ُسْبحَاَن اَّلله

ما و فنا شود هر  ار باقىو منزه است خداى به تنزيهى كه برتر است از تسبيح مسبحان برترى بسيار براى پروردگ 

 چيز

 
َلى َو اَل َيْفََن َو َلْیَس َلُه ُمْنَت  َصى َو اَل ُيْدَرى َو اَل ُيْنََس َو اَل ََيْ ِ تَْسِبیحًا اَل ُيحْ   ًهىَو ُسْبحَاَن اَّلله

نشود و  و منزه است خداى به تنزيهى كه شماره نشود و دانسته نشود و فراموش نشود و كهنه نشود و فانى 

 نهايت باشد بى

 
نَي  ََق ِبَبَقاِئِه ِِف ِسِِن اْلَعاَْلِ ِ تَْسِبیحًا َيُدوُم ِبَدَواِمِه َو ََيْ   َو ُسْبحَاَن اَّلله

 و منزه است خداى به تنزيهى كه بپايد به دوام او و بماند با ماندن او در سالهاى جهانيان 

 
ْنَیا َو َساَعاِت  اِم الدن يه

َ
ُهوِر َو أ َهاِر َو ُشُهوِر الدن ْیِل َو النه  الله

 و ماههاى روزگاران و روزهاى دنيا و ساعتهاى شب و روز 
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ِصیِه اْلَعَدُد  ا اَل ُيحْ َبِد ِِمه َبِد َو َمَع اْْلَ َبَد اْْلَ
َ

ِ أ  َو ُسْبحَاَن اَّلله
 و منزه است خداى هميشه جاودان و با جاودانى كه نتوان شمرد آن را 

 
َمُد َو  اِلِقنَي  َو اَل ُيْفِنیِه اْْلَ ْحَسُن اْلخَ

َ
ُ أ َبُد َو َتَباَرَك اَّلله   اَل َيْقَطُعُه اْْلَ

 و گذشت روزگار آن را نيست نكند و نبرد دنباله آن هرگز و بزرگ است خدا بهترين آفرينندگان 

 پس بگآ

َحٍد 
َ

ِ َبْعَد ُكلِّ أ َحٍد َو اْلحَْمُد َّلِله
َ

ِ َقْبَل ُكلِّ أ  َو اْلحَْمُد َّلِله
 مر خداى راست پيش از هر كس و ستايش مر خداى راست پس از هر كسو ستايش  

 

الَ إِلَهَ إِالَّ  رسیدى بگآ ی َقِالِالخَ  ُنسَأَ و چآص به بگآ هِلَّلِ مدُلحَاَ  سبحاص اهللتا حخر دعا لك  بجاى هر 

وَ اللَّهُ أَ ْبَرُ قَبْلَ گآی  و بعد از حص بگآ  م ا اهلل إلَّ هَا إلَلَ  اهللِ اصَبحَسُبجاى و تا به حخر اللَّهُ قَبْلَ  ُلِّ أَنَدٍ 

  گآی  م ر  بَأَ اهللُ  اهللِ اصَبحَسُبجاى  وتا به حخر   ُلِّ أَنَدٍ


