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 ذوالحجه اول دهه در( ع)علی امام تهلیالت   

تهلیالت را كه از امیر المؤمنین علیهه الالهالم منله ل     اعمال دهه اول ذی الحجه؛ در هر روز اين دهه اين

  روزى ده مرتبه بخ اند بهتر است است با ث اب بالیار و اگر

 

ُهوِر اَل ِإَلَه ِإالَّ  َیاِِل َو الدُّ ُ َعَدَد اللَّ ْمَواِج اْلُبحُوِر اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
َ

ُ َعَدَد أ  اَّللَّ
 نيست معبود حقى جز خداى بر شماره شبها و روزگاران نيست معبود حقى جز خدا به شماره موجهاى درياها 

 
َمُعوَن  ا َيجْ ُتُه َخْْيٌ ِِمَّ ُ َو َرْْحَ   اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 نيست معبود حقى جز خدا و رحمتش به است از آنچه جمع كنند 

 
ْعِر َو اْلَوَبِر  اَل  ُ َعَدَد الشَّ ِر اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ جَ ْوِك َو الشَّ ُ َعَدَد الشَّ  ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 نيست معبود حقى جز خدا به شماره خار و درخت نيست معبود حقى جز خدا به شماره مو و كرك 

 
ِر َو اْْلََدِر اَل ِإ  ُ َعَدَد اْلَحجَ ُ َعَدَد َْلِْح اْلُعُیوِن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ   َلَه ِإالَّ اَّللَّ

 نيست معبود حقى جز خدا به شماره سنگ و كلوخ نيست معبود حقى جز خدا به شماره به هم زدن چشمها 

 
َس  ْبِح ِإَذا َتَنفَّ ْیِل ِإَذا َعْسَعَس َو )ِِف( الصُّ ُ ِِف اللَّ   اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 كه بگرددو صبح كه برآيد نيست معبود حقى جز خدا در شب 
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وِر  خُ اِري َو الصُّ َياِح ِِف اْلََبَ ُ َعَدَد الرِّ  اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
 نيست معبود حقى جز خدا به شماره بادها در بيابانها و سنگها 

 
وِر  ِم ُيْنَفُخ ِِف الصُّ ُ ِمَن اْلَیْوِم ِإََل ََيْ  اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 .از امروز تا روزى كه دميده شود در صور نيست معبود حقى جز خدا 


