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 عرفه روز در پیامبر تسبیحات   

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم، فرموده است  خوتواا ا تس تستبیحات را رته متروض از سوترت رستول         

    نموده اس :صلى اهلل علیه و آله اس  و سید خس طاوس در اقبال ذرر 

 

َماِء َعْرُشُه ُسْبحَاَن الَِّذي ِِف اْْلَْرِض    ُحْكُمُه ُسْبحَاَن الَِّذي ِِف السَّ

 منزه آن خدايى كه عرش با عظمت او در آسمان است منزه است آن خدايى كه فرمانش در زمين است 

 
اِر ُسْلَطاُن    ُه ُسْبحَاَن الَِّذي ِِف اْلُقُبوِر َقَضاُؤُه ُسْبحَاَن الَِّذي ِِف اْلَبحِْر َسِبیُلُه ُسْبحَاَن الَِّذي ِِف النَّ

قضاى او جارى شده منزه است آن خدايى كه در دريا راه دارد منزه است آن  منزه است آن خدايى كه در قبرها 

 خدايى كه در دوزخ فرمانفرمايى دارد

 
ُتُه ُسْبحَاَن الَِّذي ِِف اْلِقَیاَمِة َعْدُلُه  ِة َرْْحَ نَّ   ُسْبحَاَن الَِّذي ِِف اْلجَ

 شود قيامت ظاهر مى منزه است خدايى كه در بهشت است رحمتش منزه است خدايى كه عدالتش در 
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ى ِمْنُه ِإ   َو اَل َمْنجَ
َ
أ َماَء ُسْبحَاَن الَِّذي بََسَط اْْلَْرَض ُسْبحَاَن الَِّذي اَل َمْلجَ   الَّ ِإَلْیِه ُسْبحَاَن الَِّذي َرَفَع السَّ

منزه است خدايى كه آسمان را برافراشت منزه است خدايى كه زمين را بگسترد منزه است خدايى كه جز به  

 درگاه او پناه و راه نجاتى نيست

 

 پس خگو

ْكرَبُ 
َ
ُ أ ُ َو اَّللَّ ِ َو اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ِ َو اْلحَْمُد َّلِلَّ  ُسْبحَاَن اَّللَّ

 منزه است خداى و ستايش مخصوص اوست و معبود بحقى جز خداى نيست و خدا بزرگتر از هر چيز است 

 

  صد مرتبه

 كرسي صد مرتبه و صلوات خر محمد و آل محمد صد مرتبه و خگوو خوواا توسید صد مرتبه و آ ة ال

 
یُت َو ُيحِْیي یُت َو ُُيِ ْمُد ُيحِْیي َو ُُيِ

ُ َوْحََدُ اَل َشِريَك َلُه َلُه اْْلُْلُك َو َلُه اْلحَ   اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

د زنده كند و بميراند و بميراند يگانه كه انبازى ندارد و پادشاهى و ستايش او را سز نيست معبود بحقى جز خداى 

 و زنده كند
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ْْيُ َو ُهَو لََعَ ُكلِّ َشْي  وُت ِبَیَِدِ اْلخَ  ٍء َقِدير   َو ُهَو َحيٌّ اَل َُيُ

 و او زنده است كه هرگز نميرد به دست اوست هر خير و نيكى و او بر هر چيزى تواناست 

 

  ده مرتبه

َ الَِّذي اَل ِإَلَه  ْسَتْغِفُر اَّللَّ
َ
ُُتُب ِإَلْیِه أ

َ
وُم َو أ   ِإالَّ ُهَو اْلحَيُّ اْلَقیُّ

 گردم طلبم از خداى كه نيست معبودى بحق جز او كه زنده و پاينده است و بسوى او باز مى آمرزش مى 

  ده مرتبه

 ُ   َيا اَّللَّ

 اى خدا 

  ده مرتبه

اُن    َيا َرْْحَ

 اى بخشاينده 

  ده مرتبه
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  َيا َرِحُي 

 اى مهربان 

  هده مرتب

اِم  ْْكَ اَلِل َو اْْلِ
َماَواِت َو اْْلَْرِض َيا َذا اْلجَ  َيا َبِديَع السَّ

 اى آفريننده آسمانها و زمين اى صاحب جاللت و بزرگوارى  

  ده مرتبه

وُم    َيا َحيُّ َيا َقیُّ

 اى زنده و پاينده 

  ده مرتبه

اُن  اُن َيا َمنَّ   َيا َحنَّ

 اى بخشنده اى نعمت دهنده 

  ده مرتبه
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ْنَت 
َ
  َيا اَل ِإَلَه ِإالَّ أ

 اى كه نيست معبود به حقى جز ذات مقدست 

  ده مرتبه

  آِمَي 
 آمين 

  ده مرتبه

 پس خگو

ْقَرُب ِإََلَّ ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد 
َ
ُلَك َيا َمْن ُهَو أ

َ
ْسأ
َ
ُهمَّ ِإِّنِّ أ  اللَّ

 من نزديكتر استكنم اى خدايى كه او از رگ گردن به  بار خدايا من از تو درخواست مى 

 
ُفِق اْْلُِبِي    َيا َمْن َيحُوُل َبْيَ اْْلَْرِء َو َقْلِبِه َيا َمْن ُهَو ِباْْلَْنَظِر اْْلَلَْعَ َو ِباْْلُ

 اى خدايى كه ميان مرد و دلش حايل شوى اى خدايى كه در منظر اعلى و افق مبينى 
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ُن لََعَ اْلَعْرِش اْسَتَوى َي  ْْحَ ِمیُع اْلَبِصُْي  ا َمْن َلْیَس َكِمْثِلِه َشْي َيا َمْن ُهَو الرَّ  ء  َو ُهَو السَّ

 اى خدايى كه بخشاينده و بر عرش با عظمتت استوارى اى كه به مانندش چيزى نيست و او شنوا و بيناست 

 
ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ َي لََعَ ُمحَمَّ لِّ ْن ُُتَ

َ
ُلَك أ

َ
ْسأ
َ
 أ

 محمد درود فرستىكنم كه بر محمد و آل  از تو درخواست مى 

 

  و خوواه ساج  خود را ره خر آورده خواهد شد إا شاء اهلل تعالى


