حُ
ضُ َوَم ُْنُفِي ِه َُّنُ َوإِ ُْنُ ِم ُْنُ َش ْيءُُإَُِّّلُيُ َسبِّ ُُ
الس ْب ُُعُ َو ْاْل َْر ُُ
الس َم َاو ُُ
تُ َسبِّ ُُ
اتُ َّ
حُلَُهُُ َّ
بِحم ِد ُِهُولَ ِك ُنُ َُّلُتَ ْف َقهو َُنُتَسبِيحه ُمُإِنَُّهُ َكا َُنُحلِ
وراُاّلسراءُ44
ف
غ
ُ
ا
يم
َ
ُ
ْ َُ ْ ُ
ُ
َْ َ ْ
ً
َ ً
صافَّاتُُ ُكلُُ
اتُ َو ْاْل َْر ُِ
الس َم َاو ُِ
َنُاللَُّهَُيُ َسبِّ ُُ
أَلَ ُْمُتَ َُرُأ َُّ
حُلَُهُُ َم ُْنُفِيُ َّ
ضُ َوالطَّْي ُُرُ َ
ِ
يح ُهُُ َواللَُّهُُ َعلِيمُُبِ َماُيَ ْف َعلُو َُنُ()44النور
قَ ُْدُ َعل َُمُ َ
ص ََلتَُهُُ َوتَ ْسبِ َ
يمُ
ْح ِك ُِ
كُالْ ُق ُّد ُِ
ضُال َْملِ ُِ
اتُ َوَماُفِيُ ْاْل َْر ُِ
الس َم َاو ُِ
يُ َسبِّ ُُ
حُلِلَُِّهُ َماُفِيُ َّ
وسُال َْع ِزي ُِزُال َ
()4الجمعة

ْح ْم ُدُ َو ُه َُوُ َعلَىُ
ضُلَُهُُال ُْمل ُُ
اتُ َوَماُفِيُ ْاْل َْر ُِ
الس َم َاو ُِ
يُ َسبِّ ُُ
حُلِلَُِّهُ َماُفِيُ َّ
ْكُ َولَُهُُال َ
ُك ُِّلُ َش ْيءُُقَ ِديرُُ(التغابن)ُُُُُُُُُ4

ضُ َوَم ُْنُ ِع ْن َد ُهُُ َُّلُيَ ْستَ ْكبِ ُرو َُنُ َع ُْنُ
اتُ َو ْاْل َْر ُِ
الس َم َاو ُِ
ُُُُُُُُُ َولَُهُُ َم ُْنُفِيُ َّ
ِ
ِعب َ ِ
ارُ َُّلُيَ ْفتُ ُرو َُنُ
َّه َُ
ادتُِهُ َوَُّلُيَ ْستَ ْحس ُرو َُنُ(ُ)41يُ َسبِّ ُحو َُنُاللَّْي َُلُ َوالن َ
َ
()02اّلنبياء
شُ َوَم ُْنُ َح ْولَُهُُيُ َسبِّ ُحو َُنُبِ َح ْم ُِدُ َربِّ ِه ُْمُ َويُ ْؤِمنُو َُنُبُِِهُ
ينُيَ ْح ِملُو َُنُال َْع ْر َُ
الَّ ِذ َُ
ويستَ ْغ ِفرو َُنُلِلَّ ِ
ينُ
تُ ُك َُّلُ َش ْيءُُ َر ْح َم ُةًُ َو ِعل ًْماُفَا ْغ ِف ُْرُلِلَّ ِذ َُ
آمنُواُ َربَّنَاُ َو ِس ْع َُ
ُ
ُ
ين
ذ
َ َ
ََ ْ ُ
يمُ(ُ)7غافر ُ
ْج ِح ُِ
كُ َوقِ ِه ُْمُ َع َذ َُ
تَابُواُ َواتَّبَ عُواُ َسبِيلَ َُ
ابُال َ

ِ
َّها ُِرُ َو ُه ُْمُ َُّلُ
ينُ ِع ْن َُدُ َربِّ َُ
استَ ْكبَ ُرواُفَالَّ ِذ َُ
كُيُ َسبِّ ُحو َُنُلَُهُُبِاللَّْي ُِلُ َوالن َ
ُُفَِإ ُنُ ْ

يَ ْسأ َُمو َُنُ()83فصلت ُ
الُ:
اهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُ،قَ َُ
ولُ ُِ
َنُ َر ُس َُ
حديثُأَبِيُ ُه َريْ َرَُةُرضيُاهللُعنهُأ َُّ
تُ
تُ َخطَايَاهَُ ُ،وإِ ُْنُ َكانَ ُْ
اهللُ َوبِ َح ْم ِد ِهُ،فِيُيَ ْومُُ َمائَُةَُ َم َّرةَ ُ،حطَّ ُْ
الُ ُس ْب َحا َُنُ ُِ
َم ُْنُقَ َُ
ِمثْ َُلُ َزبَ ُِدُالْبَ ْح ُِر ُ
أخرجهُالبخاريُفيُ32ُ:كتابُالدعواتُ56ُ:بابُفضلُالتسبيح
انُ
انُ َخ ِفي َفتَ ُِ
الَ ُ:كلِ َمتَ ُِ
حديثُأَبِيُ ُه َريْ َرَةَ ُ،ع ُِنُالنَّبِ ُِّيُصلىُاهللُعليهُوسلمُ،قَ َُ
انُفِيُال ِْميز ِ
َعلَىُاللِّس ِ
اهللُ
الر ْحم ُِنُ ُ:س ْب َحا َُنُ ُِ
انَ ُ،حبِيبَتَ ُِ
انُ،ثَِقيلَتَ ُِ
انُإِلَىُ َّ
َ
َ
ال َْع ِظ ِ
اهللُ َوبِ َح ْم ِد ُِه ُ
سب َحا َُنُ ُِ
يمْ ُ،

أخرجهُالبخاريُفيُ32ُ:كتابُالدعواتُ56ُ:بابُفضلُالتسبيح ُ

قالُالنوويُقالُأهلُاللغةُالعربيةُوغيرهمُالتسبيحُالتنزيهُوقولهمُسبحانُ
اهللُمنصوبُعلىُالمصدرُيقالُسبحتُاهللُتسبيحاُوسبحاناُفسبحانُاهللُ
معناهُبراءةُوتنزيهاُلهُمنُكلُنقصُوصفةُللمحدثُقالواُوقولهُوبحمدكُ
أيُوبحمدكُسبحتكُومعناهُبتوفيقكُليُوهدايتكُوفضلكُعليُسبحتكُ
ّلُبحوليُوقوتيُ]ُ ُ
أنُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوُسلمُسئلُأيُالكَلمُأفضلُ؟ُقالُماُ
اصطفىُاهللُلمَلئكتهُأوُلعبادهُسبحانُاهللُوبحمدهُ(مسلم) ُ
(ُصحيحُ)ُ ُ

ُمنُقالُُ:سبحانُاهللُالعظيمُوبحمدهُغرستُلهُنخلةُفيُالجنةُ
(اّللباني) ُ
(ُالصحيحةُ)ُ ُ
ُإنُاهللُقسمُبينكمُأخَلقكمُكماُقسمُبينكمُأرزاقكمُوإنُاهللُيعطيُ
الدنياُمنُيحبُومنُّلُيحبُوّلُيعطيُاّليمانُإّلُمنُأحبُفمنُضنُ
بالمالُأنُينفقهُوخافُالعدوُأنُيجاهدهُوهابُالليلُأنُيكابدهُفليكثرُ
منُقولُُ:سبحانُاهللُ(ُوالحمدُهللُوّلُإلهُإّلُاهللُواهللُأكبرُ)ُ ُ
(ُالصحيحةُ)ُ ُ
فقالُلهُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلمُُ ُ:
ُياُأعرابيُإذاُقلتُُ:سبحانُاهللُقالُاهللُُ:صدقتُوإذاُقلتُُ:الحمدُ
هللُقالُاهللُُ:صدقتُوإذاُقلتُُّ:لُإلهُإّلُاهللُقالُاهللُُ:صدقتُوإذاُ
قلتُُ:اهللُأكبرُقالُاهللُُ:صدقتُ ُ
ُوإذاُقلتُاللهمُاغفرُليُقالُاهللُُ:قدُفعلتُوإذاُقلتُُ:اللهمُارحمنيُ
قالُاهللُُ[ُ:قدُ]ُفعلتُوإذاُقلتُُ:اللهمُارزقنيُقالُاهللُُ:قدُفعلتُُ.
فعقدُاْلعرابيُعلىُسبعُفيُيدهُثمُولىُاّللباني ُ
َلًُ"ُ
كُفيُالنَّهارُ َس ْبحُاًُطَوي ُ
حُ:ال َف َراغُُ،فيُتَ ْف ِسي ُِرُقَ ْولُِِهُتعالىُ"ُ:إِ َُّنُلَ َُ
الس ْب ُُ
َّ
ِ
فُبهُ
ص َُ
تَ ُ:رقَ ْد ُُ
وسبَ ْح ُُ
وس ْب َحا َُنُاهللُ:تَ ْن ِزيهُُعنُ ُك ُِّلُماُّلُيَ ْنبَغيُأ ُْنُيُ ْو َ
تُ ُ.
َ ُ.

ض ُُرُ:
عزُ َُّ
اهللُُ َُّ
وحُ ُ:
والسبُّ ُُ
تَ بَ َار َُكُوتعالىُ،علىُ َم ْعنَىُ:تَ ْسبِْيحُاًُّ ُ.
وجلُ.وقالُالنَّ ْ
السر َعةُُإليهُ ِ
طاعتِ ُِه(.المحيطُفيُاللغة)
ُس ْب َحا َُنُ ُِ
والخ َّفةُُفيُ َ
اهللُ:هوُ ُّ ْ

السوءُ.قلتُ:وهذاُقولُ
ُ ُ:
وسبحانُفيُاللغةُ:تنزيهُهللُعزُُوجلُُعنُ ُ
وس ْبحانُاًُبمعنىُواحدُ،فالمصدرُ
سيبويهُ،يقالَ ُ،سب ْحتُاهللُتسبيحُاًُ ُ

تسبيحُ،واّلسمُسبحانُيقومُمقامُالمصدرُ .
اهللُكقولكُ:بَ َراءةُاهللُمنُ
ابُالكبيرُ ُ:سبحانُ ُِ
قالُسيبويهُ:وقالُأبوُالخطَّ ُُ
السوءُ،كأنهُقالُ:أُبَ ِّرئُاهللُمنُالسوءُ.ومثلهُقولُاْلعشىُ :

وفيُالحديثُأنُجبريلُقالُ"ُ:هللُدونُالعرشُ َس ْبعونُحجابُاًُلوُ َدنَ ْوناُمنُ
بالسبُحاتُجَللهُوعظمتهُ
أحدهاُْلحرقتناُ ُسبُحاتُوجهُربنا؟قيلُ:يعنىُ ُ

ونورهُ .

نُاهللُتعالىُّلُينامُوّلُينبغيُلهُأنُينامُيخفضُالقسطُويرفعهُيرفعُإليهُ
عملُالنهارُقبلُعملُالليلُوعملُالليلُقبلُعملُالنهارُحجابهُالنورُلوُ
كشفهُْلذهبُالنارُنسخةُأخرىُّلحرقتُنسخةُأخرىُسبحاتُوجههُ
لماُانتهىُإليهُبصرهُمنُخلقهُ ُ
ُإسنادهُصحيحُعلىُشرطُالشيخينُوقدُأخرجهُمسلم

