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هر روز ماه رمضان (دهگانه)عشر حاتيتسب  

ماه مبارک رمضان از  یرا در همه روزها حاتیتسب نیاند که: ا فرموده ابن طاووس دیو س یطوس خیش
:است« سبحان هللا»اّول تا آخر ماه بخوان و آن ده بخش است که هر بخش آن مشتمل بر ده   

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

ِ خاِلِق اْْلَْزواجِ ُكل ِها، ُسْبحاَن َّللاهِ  ﴾۱﴿ ِر، ُسْبحاَن َّللاه ِ ِ اْلُمَصو  ِ باِرِئ النهَسِم، ُسْبحاَن َّللاه جاِعِل  ُسْبحاَن َّللاه
ِ خاِلِق ُكل ِ َشْىٍء، ُسْبحاَن َّللاهِ  ِ َوالنهوٰى، ُسْبحاَن َّللاه ِ فاِلِق اْلَحب  خاِلِق َما يُرٰى َوَما  الظُّلُماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن َّللاه

ِ ا ِ اْلعالَِميَن، ُسْبحاَن َّللا  ِ َرب  ِ ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن َّللاه لسهِميعِ الهِذى لَْيَس َشْىٌء أَْسَمَع ِمْنهُ، ََليُرٰى، ُسْبحاَن َّللاه
نِيَن َوالشهْكوٰى، يَْسَمُع ِمْن فَْوِق َعْرِشِه َما تَْحَت َسْبعِ أََرِضيَن، َويَْسَمُع َما فِى ُظلُماِت اْلبَر ِ َواْلبَْحِر، َويَْسَمُع اْْلَ 

ُدوِر  ره َوأَْخفٰى، َويَْسَمُع َوساِوَس الصُّ ، َوََل يُِصمُّ َسْمعَهُ َصْوتٌ َويَْسَمُع الس ِ  

همه  نندهیآفر یصورتگر، منّزه است خدا یهر تنفس کننده، منّزه است خدا ی نندهیآفر یمنزه است خدا
شکافنده دانه و هسته، منّزه است  یو نور، منّزه است خدا ها یکیتار نندهیآفر یها، منّزه است خدا جفت

منّزه است به  شود، ینم دهیو آنچه د شود یم دهیآنچه د نندهیآفر یخدا منّزه است ز،یهر چ دآورندهیپد یخدا
شنواتر از  کس چیشنوا که ه یمنّزه است خدا ان،یمنّزه است خدا پروردگار جهان انش،یپا یامتداد کلمات ب

 یها یکیآنچه در تار شنود یاست و م نیهفت زم ریآنچه ز شنود یحکومتش م یاز فراز کرس ست،یاو ن
 یها وسوسه شنود یتر را و م پنهان و پنهان شنود یرا و م ها تیها و شکا ناله شنود یو م استیو در یخشک

کر نکند ییصدا چیرا ه اش ییرا و شنوا ها نهینهان در س  

 

ِ خاِلِق اْْلَْزواجِ ُكل ِ ﴾ ۲﴿ ِر، ُسْبحاَن َّللاه ِ ِ اْلُمَصو  ِ باِرِئ النهَسِم، ُسْبحاَن َّللاه ِ جاِعِل ُسْبحاَن َّللاه ها، ُسْبحاَن َّللاه
ِ خاِلِق ُكل ِ َشْىٍء، ُسْبحاَن َّللاهِ  ِ َوالنهوٰى، ُسْبحاَن َّللاه ِ فاِلِق اْلَحب  خاِلِق َما يُرٰى َوَما  الظُّلُماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن َّللاه

ِ اْلعالَِمينَ  ِ َرب  ِ ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن َّللاه ِ اْلبَِصيِر الهِذى لَْيَس َشْىٌء أَْبَصَر ِمْنهُ، ََليُرٰى، ُسْبحاَن َّللاه ، ُسْبحاَن َّللا 
ْبصاُر، َوُهَو يُْبِصُر ِمْن فَْوِق َعْرِشِه َما تَْحَت َسْبعِ أََرِضيَن، َويُْبِصُر َما فِى ُظلُماِت اْلبَر ِ َواْلبَْحِر، ََلتُْدِرُكهُ اْْلَ 

بِيُر، َوََل تُْغِشى بََصَرهُ الظُّْلَمةُ، َوََل يُْستَتَُر ِمْنهُ بِِستٍْر، َوََل يُواِرى ِمْنهُ ِجداٌر، يُْدِرُك اْْلَْبصاَر، َوُهَو اللهِطيُف اْلخَ 
تَتُِر َوََل يَُكنُّ ِمْنهُ َجبٌَل َما فِى أَْصِلِه َوََل قَْلٌب َما فِيِه، َوََل َجْنٌب َما فِى قَْلبِِه، َوََل يَسْ  ،َوََل يَِغيُب َعْنهُ بَرٌّ َوََل بَْحرٌ 
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ُهَو  ،فِى السهماءِ ِمْنهُ َصِغيٌر َوََل َكبِيٌر، َوََل يَْستَْخِفى ِمْنهُ َصِغيٌر ِلِصغَِرِه، َوََل يَْخفٰى َعلَْيِه َشْىٌء فِى اْْلَْرِض َوََل 
ُرُكْم فِى اْْلَْرحاِم َكْيَف يَشاُء ََلإِٰلهَ إَِل  ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  ِ  الهِذى يَُصو 

همه  نندهیآفر یمنّزه است خدا ن،یآفر صورت یهر تنفس کننده، منّزه است خدا نندهیآفر یه است خدامنزّ 
شکافنده دانه و هسته، منّزه است  یو نور، منّزه است خدا ها یکیتار نندهیآفر یها، منّزه است خدا جفت

منّزه است خدا  شود، ینم دهیآنچه د و شود یم دهیآنچه د نندهیآفر یمنّزه است خدا ز،یهر چ نندهیآفر یخدا
از  ناتریب کس چیکه ه نایب یمنّزه است خدا ان،یمنّزه است خدا پروردگار جهان انش،یپا یبه امتداد کلمات ب

آنچه در  ندیب یاست و م نیهفت زم ریآنچه ز ندیب یحکومتش م یفراز کرس یاز باال ست،یاو ن
و او مهربان و  کند یرا درک م ها دهیو او د کند یدرک نماو را  ها دهید است،یو در یخشک یها یکیتار

را از  یزیچ واریو د شود ینم دهیاز او با پوشش پوش یزیو چ پوشاند ینم یکیرا تار اش دهیآگاه است، د
 دارد یدارد از او پنهان نم شهیو کوه آنچه را در ر شود ینم بیاز او غا ایو در یو خشک کند یاو پنهان نم

خود  تواند ینم یآنچه را در دل دارد و کوچک و بزرگ ییرا در نهاد خود دارد و نه پهلو نچهآ یو نه دل
و آسمان  نیاز او پنهان شود، در زم تواند ینم اش یبه خاطر کوچک یکوچک زیرا از او پنهان کند و چ

 یمعبود بندد، یها صورت م اوست که شما را به هرگونه که بخواهد در رحم ست،یبر او پنهان ن یزیچ
و فرزانه و دانا است رومندین ست،یجز او ن  

 

ِ خاِلِق اْْلَْزواجِ ُكل ِها، ُسْبحاَن َّللاهِ ﴾ ۳﴿ ِر، ُسْبحاَن َّللاه ِ ِ اْلُمَصو  ِ باِرِئ النهَسِم، ُسْبحاَن َّللاه  جاِعِل ُسْبحاَن َّللاه
ِ َوالنهوٰى، ِ فاِلِق اْلَحب  ِ خاِلِق ُكل ِ َشْىٍء، ُسْبحاَن َّللاهِ  الظُّلُماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن َّللاه خاِلِق َما يُرٰى َوَما  ُسْبحاَن َّللاه

ِ الهِذى يُْنِشُئ السهحابَ  ِ اْلعالَِميَن، ُسْبحاَن َّللا  ِ َرب  ِ ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن َّللاه الث ِقاَل َويَُسب ُِح  ََليُرٰى، ُسْبحاَن َّللاه
ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمال واِعَق فَ الره ياَح بُْشراً بَْيَن يََدْي  يُِصيبُ ِئَِكةُ ِمْن ِخيفَتِِه، َويُْرِسُل الصه بِها َمْن يَشاُء، َويُْرِسُل الر ِ

ُل اْلماَء ِمَن السهماِء بَِكِلَمتِِه، َويُْنبُِت النهباَت بِقُْدَرتِِه، َويَْسقُُط اْلَوَرُق بِِعْلمِ  ِ الهِذى ِه، ُسْبحاَن َرْحَمتِِه، َويُنَز ِ َّللاه
فِى اْْلَْرِض َوََل فِى السهماِء َوََل أَْصغَُر ِمْن ٰذِلَك َوََل أَْكبَُر إَِل  فِى ِكتاٍب ُمبِينٍ  ةٍ ََليَْعُزُب َعْنهُ ِمثْقاُل َذره   

همه  نندهیآفر یمنّزه است خدا ن،یآفر صورت یهر تنفّس کننده، منّزه است خدا نندهیآفر یمنّزه است خدا
شکافنده دانه و هسته، منّزه است  یو نور، منّزه است خدا ها یکیتار نندهیآفر یها، منّزه است خدا جفت

منّزه است خدا  شود، ینم دهیو آنچه د شود یم دهیآنچه د نندهیآفر یمنّزه است خدا ز،یهر چ نندهیآفر یخدا
گران و  یابرها دآورندهیپد یمنّزه است خدا ان،یمنّزه است خدا پروردگار جهان انش،یپا یبه امتداد کلمات ب

و هرکه را  فرستد یها را م و صاعقه مشیفرشتگان از ب زیو ن دیگو یم حیاو تسب شیرعد همراه ستا
و با فرمانش آب را از  فرستد یباران رحمتش م شیشاپیپ یا مژده راو بادها  کند یبخواهد به آن دچار م

منّزه است  زد،یر یو برگ درخت را به دانشش فرو م اندیرو یم شیرویرا با ن اهیو گ کند یآسمان نازل م
تر از آن و نه  و نه کوچک ماند یو آسمان از او پنهان نم نیدر زم یغبار ینیکه به اندازه سنگ ییخدا

روشن یمگر در کتاب ستین یزیآن چ ازتر  بزرگ  

 

ِ خاِلِق اْْلَْزواجِ ُكل ِها، ُسْبحاَن َّللاهِ  ﴾۴﴿ ِر، ُسْبحاَن َّللاه ِ ِ اْلُمَصو  ِ باِرَى النهَسِم، ُسْبحاَن َّللاه  جاِعِل ُسْبحاَن َّللاه
ِ خاِلِق ُكل ِ َشْىٍء، ُسْبحاَن َّللاهِ  ِ َوالنهوٰى، ُسْبحاَن َّللاه ِ فاِلِق اْلَحب  خاِلِق َما يُرٰى َوَما  الظُّلُماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن َّللاه
ِ الهِذى يَْعلَُم َما تَحْ  ِ اْلعالَِميَن، ُسْبحاَن َّللا  ِ َرب  ِ ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن َّللاه ِمُل ُكلُّ أُْنثٰى َوَما ََل يُرٰى، ُسْبحاَن َّللاه

اْلغَْيِب َوالشههاَدِة اْلَكبِيُر اْلُمتَعاِل َسواٌء ِمْنُكْم َمْن أََسره  تَِغيُض اْْلَْرحاُم َوَما تَْزداُد َوُكلُّ َشْىٍء ِعْنَدهُ بِِمْقداٍر عاِلمُ 
ِمْن َخْلِفِه يَْحفَُظونَهُ اْلقَْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْستَْخٍف بِاللهْيِل َوساِرٌب بِالنههاِر لَهُ ُمعَق ِباٌت ِمْن بَْيِن يََدْيِه وَ 
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ِ، ُسْبح ِ الهِذى يُِميُت اْْلَْحياَء َويُْحيِى اْلَمْوتٰى َويَْعلَُم َما تَْنقُُص اْْلَْرُض ِمْنُهْم َويُِقرُّ فِى اْْلَْرحامِ  انَ ِمْن أَْمِر َّللاه  َّللاه
ىً   َما يَشاُء إِلٰى أََجٍل ُمَسم 

همه  هنندیآفر یمنّزه است خدا ن،یآفر صورت یهر تنفس کننده، منّزه است خدا نندهیآفر یمنّزه است خدا
شکافنده دانه و هسته، منّزه است  یو نور، منّزه است خدا ها یکیتار نندهیآفر یها، منّزه است خدا جفت

منّزه است خدا  شود، ینم دهیآنچه د و شود یم دهیآنچه د نندهیآفر یمنّزه است خدا ز،یهر چ نندهیآفر یخدا
آنچه را هر  داند یکه م ییمنّزه است خدا ان،یمنّزه است خدا پروردگار جهان انش،یپا یبه امتداد کلمات ب

 ینزد او به اندازه است، دانا زیو هر چ ندیفزایها فرو برند و آنچه را ب باردار است و آنچه را َرِحم یمادر
بلند و  ای دیاز شما آهسته سخن گو یاو برابر است که کس یپنهان و آشکار است، بزرگ واالست، برا

 یرو شیاست پ یریگ یخدا فرشتگان پ یراه رونده آشکار در روز، برا ایپنهان شونده در شب باشد 
ها را و  زنده راندیم یکه م ییمنّزه است خدا کنند، یانسان و پشت سرش که از او به فرمان خدا محافظت م

 دهد یها قرار م که در َرِحم ییخدا کاهد، یم شانیاز ا نیکند مردگان را و آگاه است آنچه را زم یزنده م
نیمع یآنچه را بخواهد تا زمان  

 

ِ خاِلِق اْْلَْزواجِ ُكل ِها، ُسْبحاَن َّللاهِ ۵﴿ ِر، ُسْبحاَن َّللاه ِ ِ اْلُمَصو  ِ باِرَى النهَسِم، ُسْبحاَن َّللاه  جاِعِل ﴾ ُسْبحاَن َّللاه
ِ خ ِ َوالنهوٰى، ُسْبحاَن َّللاه ِ فاِلِق اْلَحب  خاِلِق َما يُرٰى َوَما  اِلِق ُكل ِ َشْىٍء، ُسْبحاَن َّللاهِ الظُّلُماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن َّللاه

ِ ماِلِك اْلُمْلِك، تُْؤتِى  ِ اْلعالَِميَن، ُسْبحاَن َّللا  ِ َرب  ِ ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن َّللاه اْلُمْلَك َمْن تَشاُء، ََليُرٰى، ُسْبحاَن َّللاه
ْن تَشاُء، َوتُِعزُّ مَ  بِيَِدَك اْلَخْيُر، إِنهَك َعلَٰى ُكل ِ َشْىٍء قَِديٌر ، تُوِلُج  اُء،ْن تَشاُء، َوتُِذلُّ َمْن تَشَوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممه

ِ، َوتَْرُزُق َمْن اللهْيَل فِى النههاِر، َوتُوِلُج النههاَر فِى اللهْيِل، تُْخِرُج اْلَحىه ِمَن اْلَمي ِِت، َوتُْخِرُج اْلَمي َِت ِمَن الْ  َحي 
بِغَْيِر ِحسابٍ تَشاُء   

که همه  ییمنّزه است خدا ن،یآفر صورت یهر تنفس کننده، منّزه است خدا نندهیآفر یمنّزه است خدا
شکافنده دانه و هسته، منّزه  یو نور، منّزه است خدا ها یکیتار نندهیآفر یمنّزه است خدا د،یها را آفر جفت

 انش،یپا یخدا به امتداد کلمات ب ستمنّزه ا شود، ینم دهیو آنچه د شود یم دهیآنچه د نندهیآفر یاست خدا
 یبخش یم یپادشاه یبه هر که بخواه ،یمنزه است خدا، دارنده پادشاه ان،یمنّزه است خدا پروردگار جهان

به خاک ذلت  یو هر که را بخواه یده یعزت م یو به هر که بخواه یستان یم یو از هر که بخواه
و روز  یکن یشب را وارد روز م ،ییتوانا یه دست توست، تو بر هر کارفقط ب ریو خ یخوب ،یکشان یم

 حساب یب یو به هرکه بخواه یآور یم رونیزنده را از مرده و مرده را از زنده ب ،یینما یرا وارد شب م
یده یم یروز  

 

ِ خاِلِق اْْلَْزواجِ ُكل ِها، ُسْبحاَن َّللاهِ ۶﴿ ِر، ُسْبحاَن َّللاه ِ ِ اْلُمَصو  ِ باِرَى النهَسِم، ُسْبحاَن َّللاه  جاِعِل ﴾ ُسْبحاَن َّللاه
ِ خاِلِق ُكل ِ َشْىٍء، ُسْبحاَن َّللاهِ  ِ َوالنهوٰى، ُسْبحاَن َّللاه ِ فاِلِق اْلَحب  خاِلِق َما يُرٰى َوَما  الظُّلُماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن َّللاه
ِ الهِذى ِعْنَدهُ َمفاتُِح  ِ اْلعالَِميَن، ُسْبحاَن َّللا  ِ َرب  ِ ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن َّللاه اْلغَْيِب ََليَْعلَُمها إَِل  ََليُرٰى، ُسْبحاَن َّللاه

إَِل  يَْعلَُمها َوََل َحبهٍة فِى ُظلُماِت اْْلَْرِض َوََل َرْطٍب َوََل يابٍِس  ةٍ ُهَو َويَْعلَُم َما فِى اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُُط ِمْن َوَرقَ 
 إَِل  فِى ِكتاٍب ُمبِينٍ 

همه  نندهیآفر یمنّزه است خدا ن،یآفر صورت یهر تنفس کننده، منّزه است خدا نندهیآفر یمنّزه است خدا
شکافنده دانه و هسته، منّزه است  یمنّزه است خداو نور،  ها یکیتار نندهیآفر یها، منّزه است خدا جفت
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منّزه است خدا  شود، ینم دهیآنچه د و شود یم دهیآنچه د نندهیمنّزه است خدا آفر ،یزیهر چ نندهیآفر یخدا
نزد  بیغ یدهایکه کل ییمنّزه است خدا ان،یمنّزه است خدا پروردگار جهان انش،یپا یبه امتداد کلمات ب

از درخت  یدارد و برگ یآگاه استیو در یو به هر چه در خشک داند یجز او نم یها را کس اوست و آن
 یدر کتاب نکهیمگر ا یتر و خشک  و نه نیزم یها یکیدر تار یا دانه ستیو ن داند یمگر آنکه م افتد ینم

 روشن است

 

ِ خاِلِق اْْلَْزواجِ ُكل ِها، ُسْبحاَن َّللاهِ  ﴾۷﴿ ِر، ُسْبحاَن َّللاه ِ ِ اْلُمَصو  ِ باِرَى النهَسِم، ُسْبحاَن َّللاه  جاِعِل ُسْبحاَن َّللاه
ِ خاِلِق ُكل ِ َشْىٍء، ُسْبحاَن َّللاهِ  ِ َوالنهوٰى، ُسْبحاَن َّللاه ِ فاِلِق اْلَحب  خاِلِق َما يُرٰى َوَما  الظُّلُماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن َّللاه
ِ الهِذى ََل يُْحِصى ِمدْ  ِ اْلعالَِميَن، ُسْبحاَن َّللاه ِ َرب  ِ ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن َّللاه َحتَهُ اْلقاِئِلُوَن، َوََل ََل يُرٰى، ُسْبحاَن َّللاه

ُ ُسْبحانَهُ َكما أَثْنٰى َعلَٰى نَْفِسِه، َوََل  ايَْجِزى بِآَلِئِِه الشهاِكُروَن اْلعابُِدوَن، َوُهَو َكما قاَل َوفَْوَق مَ  نَقُوُل ، َوَّللاه
َو اْلعَِلىُّ يُِحيُطوَن بَِشْىٍء ِمْن ِعْلِمِه إَِل  بِما شاَء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السهَماَواِت َواْْلَْرَض َوََل يَُؤوُدهُ ِحْفُظُهما َوهُ 

 اْلعَِظيمُ 

همه  نندهیآفر یمنّزه است خدا ن،یآفر صورت یکننده، منّزه است خدا هر تنفس نندهیآفر یمنّزه است خدا
شکافنده دانه و هسته، منّزه است  یو نور، منّزه است خدا ها یکیتار نندهیآفر یها، منّزه است خدا جفت

منّزه است خدا  شود، ینم دهیآنچه د و شود یم دهیآنچه د نندهیآفر یمنّزه است خدا ز،یهر چ نندهیآفر یخدا
 توانند یکنندگان نم که مدح ییمنّزه است خدا ان،یمنّزه است خدا پروردگار جهان انش،یپا یبه امتداد کلمات ب

را ندارند و او چنان  شیها عبادت کننده توان پرداخت پاداش نعمت انیگو مدحش را برشمارند و سپاس
 یزیپاک چنان است که خودش را ستوده، به چ یو خدا مییگو یما م چهاست که خود فرموده و برتر از آن

را فراگرفته  نیها و زم که خود خواسته، حکومتش آسمان یا مگر به اندازه ابندی یاز دانشش احاطه نم
و او واال و بزرگ است اندازد یها، او را به زحمت نم آن یاست و نگهدار  

 

﴿۸ ﴾ ِ ِ باِرَى النهَسِم، ُسْبحاَن َّللاه ِ جاِعِل ُسْبحاَن َّللاه ِ خاِلِق اْْلَْزواجِ ُكل ِها، ُسْبحاَن َّللاه ِر، ُسْبحاَن َّللاه ِ اْلُمَصو 
ِ خاِلِق ُكل ِ َشْىٍء، ُسْبحاَن َّللاهِ  ِ َوالنهوٰى، ُسْبحاَن َّللاه ِ فاِلِق اْلَحب  خاِلِق َما يُرٰى َوَما  الظُّلُماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن َّللاه

ِ الهِذى يَْعلَُم َما يَِلُج فِى اْْلَْرِض َوَما  ََل يُرٰى، ُسْبحاَن َّللاهِ  ِ اْلعالَِميَن، ُسْبحاَن َّللا  ِ َرب  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن َّللاه
ا يَْنِزُل َما يَِلُج فِى اْْلَْرِض َوَما يَْخُرُج ِمْنها عَ  غَلُهُ يَْخُرُج ِمْنها، َوَما يَْنِزُل ِمَن السهماِء َوَما يَْعُرُج فِيها، َوََل يَشْ  مه

ا يَِلُج فِى اْْلَ  ْرِض َوَما يَْخُرُج ِمَن السهماِء َوَما يَْعُرُج فِيها، َوََل يَْشغَلُهُ َما يَْنِزُل ِمَن السهماِء َوَما يَْعُرُج فِيها عمه
ْلِق َشْىٍء، َوََل ِحْفُظ َشْىٍء َعْن ِحْفِظ ِعْلِم َشْىٍء، َوََل يَْشغَلُهُ َخْلُق َشْىٍء َعْن خَ  نْ ِمْنها، َوََل يَْشغَلُهُ ِعْلُم َشْىٍء عَ 

 َشْىٍء، َوََل يُساِويِه َشْىٌء، َوََل يَْعِدلُهُ َشْىٌء، لَْيَس َكِمثِْلِه َشْىٌء، َوُهَو السهِميُع اْلبَِصيرُ 

 همه نندهیآفر یمنّزه است خدا ن،یآفر صورت یهر تنفّس کننده، منّزه است خدا نندهیمنّزه است خدا آفر
شکافنده دانه و هسته، منّزه است  یو نور، منّزه است خدا ها یکیتار نندهیآفر یها، منّزه است خدا جفت

منّزه است خدا  شود، ینم دهیآنچه د و شود یم دهیآنچه د نندهیآفر یمنّزه است خدا ز،یهر چ نندهیآفر یخدا
فرو  نیمنّزه است خدا که آنچه را در زم ان،یمنّزه است خدا پروردگار جهان انش،یپا یبه امتداد کلمات ب

 رود یو آنچه در آن باال م زدیر یو از آنچه از آسمان فرو م داند یم دیآ یم رونیو آنچه را از آن ب رود یم
از آنچه از آسمان فرو  د،یآ یم رونیو از آن ب رود یفرو م نیآنچه در زم دو او را سرگرم نکن داند یم
و آنچه در آن باال  شود یو او را سرگرم نسازد آنچه از آسمان نازل م رود ی مو آنچه در آن باال زدیر یم

از  یزیبه چ یو او را سرگرم نکند آگاه دیآ یم رونیو از آن ب رود یفرو م نیو آنچه در زم رود یم
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از  یزیچ یو نه نگهدار گرید یزیچ دنیاز آفر یزیچ دنیو او را سرگرم نکند آفر گرید زیبه چ یآگاه
و او  ستیمانند او ن یزیچ باشد، یاو نم یهمتا یزیو چ ستیبرابر او ن یزیو چ گرید یزیچ ینگهدار

ناستیشنوا و ب  

 

ِ خاِلِق اْْلَْزواجِ ُكل ِها، ُسْبحاَن َّللاهِ  ﴾۹﴿ ِر، ُسْبحاَن َّللاه ِ ِ اْلُمَصو  ِ باِرَى النهَسِم، ُسْبحاَن َّللاه  جاِعِل ُسْبحاَن َّللاه
ِ خاِلِق ُكل ِ َشْىٍء، ُسْبحاَن الظُّلُما ِ َوالنهوٰى، ُسْبحاَن َّللاه ِ فاِلِق اْلَحب  خاِلِق َما يُرٰى َوَما  َّللاهِ ِت َوالنُّْوِر، ُسْبحاَن َّللاه

ِ فاِطِر السهَماواتِ  ِ اْلعالَِميَن، ُسْبحاَن َّللا  ِ َرب  ِ ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن َّللاه َواْْلَْرِض ﴿جاِعِل  ََليُرٰى، ُسْبحاَن َّللاه
َ َعلَٰى ُكل ِ َشْىٍء قَِديٌر، َما  اْلَمالِئَِكِة ُرُسالً أُوِلى أَْجنَِحٍة َمثْنٰى َوثاُلَث َوُرباَع يَِزيُد فِى اْلَخْلقِ  َما يَشاُء إِنه َّللاه

ُ ِللن اِس ِمْن َرْحَمٍة فاَل ُمْمِسَك لَها َوَما يُْمِسْك فاَل ُمْرِسَل  لَهُ ِمْن بَْعِدِه َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم﴾يَْفتَحِ َّللاه  

همه  نندهیآفر یمنّزه است خدا ن،یآفر صورت یهر تنفّس کننده، منّزه است خدا نندهیآفر یمنّزه است خدا
و نور، منّزه است خدا شکافنده دانه و هسته، منّزه است خدا  ها یکیتار نندهیآفر یها، منّزه است خدا جفت

منّزه است خدا به امتداد  شود، ینم دهید آنچهو  شود یم دهیآنچه د نندهیمنّزه است خدا آفر ز،یهر چ نندهیآفر
منّزه  ن،یها و زم آسمان دآورندهیمنّزه است خدا پد ان،یمنّزه است خدا پروردگار جهان انش،یپا یکلمات ب
انجام  ی]برا یدوگانه و سه گانه و چهار گانه اند رسوالن یبال ها یفرشتگان را که دارا»که  ییاست خدا

 یمسلّماً خداوند بر هر کار د،یافزا یم نشی[ قرار داد، آنچه بخواهد در آفریعیو تشر ینیامور تکو
[ آن ]به مردم[ دنیتواند از ]رس ینم یمردم بفرستد کس یکه خداوند برا یتواناست؛ هر ]نوع[ رحمت

آن نخواهد بود، فقط او  یبرا یفرستنده ا چی[ بازدارد بعد از او هی]از کسکند و هرچه را  یریجلوگ
«است ریشکست ناپذ یتوانا  

 

ِ خاِلِق اْْلَْزواجِ ُكل ِها، ُسْبحاَن َّللاهِ ۱۰﴿ ِر، ُسْبحاَن َّللاه ِ ِ اْلُمَصو  ِ باِرَى النهَسِم، ُسْبحاَن َّللاه  جاِعِل ﴾ ُسْبحاَن َّللاه
ِ خاِلِق ُكل ِ َشْىٍء، ُسْبحاَن الظُّلُماِت َوالنُّورِ  ِ َوالنهوٰى، ُسْبحاَن َّللاه ِ فاِلِق اْلَحب  خاِلِق َما يُرٰى َوَما  َّللاهِ ، ُسْبحاَن َّللاه

ِ الهِذى ﴿يَْعلَُم َما فِى  ِ اْلعالَِميَن، ُسْبحاَن َّللا  ِ َرب  ِ ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن َّللاه اواِت َوَما فِى السهمََليُرٰى، ُسْبحاَن َّللاه
إَِل  ُهَو ساِدُسُهْم َوََل أَْدنٰى ِمْن ٰذِلَك َوََل أَْكثََر إَِل   ةٍ اْْلَْرِض َما يَُكوُن ِمْن نَْجوٰى ثاَلثٍَة إَِل  ُهَو رابِعُُهْم َوََل َخْمسَ 

 َ  . بُِكل ِ َشْىٍء َعِليٌم﴾ُهَو َمعَُهْم أَْينَما كانُوا ثُمه يُنَب ِِئُُهْم بِما َعِملُوا يَْوَم اْلِقياَمِة إِنه َّللاه

همه  نندهیآفر یمنّزه است خدا ن،یآفر صورت یهر تنفّس کننده، منّزه است خدا نندهیآفر یمنّزه است خدا
شکافنده دانه و هسته، منّزه است  یو نور، منّزه است خدا ها یکیتار نندهیآفر یها، منّزه است خدا جفت

منّزه است خدا  شود، ینم دهیو آنچه د شود یم دهیآنچه د نندهیمنّزه است خدا آفر ز،یهر چ ی نندهیآفر یخدا
آنچه را در آسمان ها » منّزه است خدا که  ان،یمنّزه است خدا پروردگار جهان انش،یپا یبه امتداد کلمات ب
 یاو چهارمکه  مگر آن ستیسه نفر ن انیم یا محرمانه یوگو گفت چیداند، ه یاست م نیو آنچه را در زم

که او  مگر آن شتریآنان است و نه کمتر از آن و نه ب یکه او ششم آن گرپنج نفر م انیآنان است و نه م
 رایز ،کند یاند آگاه م که انجام داده یرا به اعمال شانیا امتیهرجا که باشند با آنان است، سپس روز ق

  .«داناست یزیخداوند به هرچ
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