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دالالت التشبٔح يف القرآٌ الكرٓه
*ًٓ مزمل حمند عابد.د
م0201/1/6 :تاريخ قبول البحث

م0202/7/6 :تاريخ وصول البحث

ملخص

:الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآلو وصحبو أجمعين وبعد

، واثبإات ال مإا لإإو، وتبرئتإو مإن الإنسص سإبحانو عإن جوانإب تنزيإو اهلل

فإنن ىإذا البحإث ي عإ

 فإح اوو، وقإد جإا ت الد ارسإة فإح مبحثإين، وآثاره الطيبة على النفوس،ويوضح فض التسبيح و أىميتو

 ى إإدايات التس إإبيح ف إإح الس إإياث السرآن إإح وأثإ إره عل إإى ال إإنفس: والث إإانح، بي إإان مفي إإوم التس إإبيح وفض إإائلو:من إإو

 قإد ي إون مإن أبرزىإا أن ألفإاظ التسإبيح ومعإتساتو مإن، وقد توص فإح تتإام البحإث بنتإائة عإدة،اإلنسانية
 وأن وروده بصيغ اوربعة يد، والصالة، والذ ر، والتعجب، والتعظيم،تال المعانح السياقية ىح التنزيو

.على استغراقو أحوا اونسان وعلى فضلو واالىتمام بو
. التنزيو، التعظيم، الدالالت، اآلثار:الكممات المفتاحية

Implications Veneration in the Holy Quran
Abstract
Praise be to Allah , Lord of the universe, and blessings and peace be upon our
Prophet Muhammad and his family and companions as a whole.
For this research reveals aspects of Allah Almighty’s exoneration and absolving
Him of deficiency, Glory be to Him, and proving perfection to Him, and clarifies the
virtue of praise and its importance, and its good effects on souls. The study came in two
topics, in the first of which: Explaining the concept of praise in the Noble Qur’an and
its importance, and the second: the significance of the word “praise” in the Qur’an
contex, The researcher has reached at the conclusion of his research with several results, the
most prominent of which may be that the words of praise and its derivatives through
contextual meanings are condescension, veneration, exclamation, remembrance, and
prayer, and that its appearance in the four formulas indicates that the condition of man
is absorbed and that he has the merit of paying attention to it.
Key words: effects, connotations, glorification, honesty.
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املقدمة.

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أعر التلث وسيد المرسلين ،وبعد:

فال يتفإى علإى جميإل المسإلمين مإا للتسإبيح مإن م انإة فإح ال ّإدين عظيمإة ،ومنزلإة فإح اإلسإالم رفيعإة ،فيُإو أفضإ
ال لمات وأجلوَ ،وىو من السرآن ،وىو أطيب ال الم وأحب إلى اهلل ورسولو  من ِّ
ما طلعإت عليإو العإمس ،وفيإو رفإلٌ
ممإا يإد ع علإى عظإيم عإر ىإذه
فير للذنوب و ّ
للدرجات وت ٌ
السيئات ،إلى غير ذلك من صنو الفضائ وأنإواع المناقإبّ ،
وعلو منزلتو ولما انت آيات الذ ر والتسإبيح ،جإز اً ال ينفصإ مإن السإرآن ال إريم الإذي يعتبإر أىإم مصإدر
ال لمة عند اهلل ِّ

مإإن مصإإادر الإإذ ر ،لإإذا أريإإت أن مإإن المفيإإد لإإح وإلتإوانح المسإإلمين أن أجمإإل بحثًإإا بعنإوان :دالالت التسإإبيح فإإح الس إرآن
ال ريم ،متبعاً فح منية البحث المنية االستسرائح ،الوصفح.

أٍنٔة املْضْع.

ت من أىمية الموضوع فح النساط اآلتية:

ٔ -الرغبة فح تأصي ىذا الموضوع من وجية نظإر قرآنيإة تالصإة ون الموضإوع تناولإو السإرآن ال إريم بأسإاليب عإتى ،وفإح
سياقات متعددة ،مما يبين أىمية الجمل بين تلك المواضل مل دراستيا ،واستتراج الدالالت واإلعارات فح ذلك.

إرب تبإارك وتعإالى
ٕ -التسبيح ُيع عد من اوصو
المعتَسَإد فيمإا يتعلّإث بمعرفإة ال ّ
الميمة واو ُ
ّ
ُسس المتينة التح ينبنح علييإا ُ
المعتَسَ َد فح اوسما والصفات يسوم علإى أصإلين عظيمإين وأساسإين متينإين ،ىمإا :اإلثبإات
وأسمائو وصفاتو ،إذ إن ُ
للصفات بال تمثي  ،وتنزيو اهلل عن معابية المتلوقات بال تعطي .

ٖ -ذ ر اهلل من أج الطاعات ،وآ د ما يسضح بو المؤمن أوقاتو.
مشكلة البحح.

تنحصر مع لة البحث فح السؤا الرئيس التالح :ما ىح دالالت التسبيح فح السرآن ال ريم؟

ويتفرع منو سؤاالن:
ٔ.

ما معنى التسبيح فح اللغة واالصطالح؟ وما فضائلو؟

ٖ.

ما اليدايات المستفادة من أنواع التسبيح فح السرآن ال ريم؟

ٗ.

ما أثر التسبيح على نفس اإلنسانية؟

ٕ.

ما دالالت لفظ (سبح) فح السياث السرآنح؟

أٍداف البحح.
ٔ.
ٕ.

معرفة المعانح المعجمية ،والسياقية ولفاظ التسبيح فح السرآن ال ريم.
تجلية صور التنزيو الصحيح عند السل

الصالح وأنو ليس

تنزيو محمود.
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ٖ.

إظيار ىدايات التسبيح فح السياث السرآنح ،وآثاره.

ميَج البحح ّأداتُ.

اس إإتتدم الباح إإث ف إإح ى إإذه الد ارس إإة المنإ إإية االسإ إإتسرائح ،واالسإ إإتنباطح ،و ان إإت أدات إإو تحليإ إ محت إإوى اودل إإة ذات الص إإلة

بالموضوع ،ومإا تبإو علمإا التفسير ،فح ال تابات السديمة والحديثإإة الإإتح اعتنإإت ،بموضإوع التسإبيح ،بغيإة الوصإو إلإى أىإدا
البحث.
حدّد البحح.

د ارسإة موضإوع التسإبيح مإن تإإال مإا ورد مإن آيإإات فإح الس إرآن ال إريم فإح موضإوعو ،وتفسإيره بمإإا جإا مإن بيإان قَإإولح
وفعلح لو فح سنة رسولو ال ريم  ،وما سطره العلما  ،تاصة علما التفسير.

الدراسات الشابقة.

ٔ -آيإات الإذ ر والتسإإبيح ود ارسإتيا فإإح السإرآن ال إريم( :د ارسإإة تر يبيإة دالليإإة) ،رابعإة أحمإد بإإن أحمإد صإإالح ،تناولإت التسإإبيح

أيضإا تناولتإو فإح المبحإث الثإانح :ورود لفإظ التسإبيح
فح التمييد :من حيث :تعريفو ،ومعناه فح السرآن والسإنة ،وأىميتإو ،و ً
فح الجملة االسمية البسيطة والموسعة ،وروده بصيغة الجملة الفعلية.

ٕ -أسإرار لفإإظ التسإإبيح فإإح السإرآن ،تيإإر اليإإدى (د ارسإإة تحليليإإة بالغيإإة) بحإإث منعإإور -الجامعإإة اإلسإإالمية الح وميإإة موالنإإا
مالإإك إب إراىيم مإإاالنة ،ليإإة العلإإوم اإلنسإإانية ،فإإح قسإإم اللغإإة العربيإإة وآدابيإإا ،والبحإإث لني إ درجإإة سإإرجانا :يتضإإمن تتبإإل
ألفإإاظ التسإإبيح فإإح اآليإإات السرآنيإإة مإإن حيإإث العإإدد ،وتنإإاو اوس إرار داللإإة اولفإإاظ فإإح اوزمنإإة الثالثإإة الماضإإح

والمضارع واومر.

ٖ -داللة لفظ التسبيح ومعتساتو ،فيمح البدالوي .تناو الباحث استعما لفظ التسبيح فح السرآن ال ريم ومعرفة معانييا
المعجمية والسياقية ،والسيم التربوية الروحية.
ٗ -التسبيح فح ضو السرآن ،نيلة زىدي محمود زغلو  ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح .عرض فيإو الباحإث المعنإح اللغإوي
واالصطالحح والسور المبدو ة والمنتيية فح العيد الم ح والمإدنح والح مإة مإن ذلإك ثإم تنإاو فإح ثمإار التسإبيح ،وفضإلو

وتسبيح اونبيا -علييم الصالة والسالم ،-ثم تتم بتسبيح ما فح السما وما فح اورض.
٘ -المسبحات فح السرآن ال ريم ،مإريم العإوب ح ،د ارسإة دالليإة بيانيإة ،رسإالة ماجسإتير فإح قسإم اللغإة العربيإة وآدابيإا :اعإتم
غل إإح أربع إإة أقس إإام ،تض إإمن ال إإدالالت والمض إإامين المع إإتر ة ب إإين المس إإبحات ،وأب إإرز دالالتي إإا ،وبع إإض الس إإيم والمب إإادئ
االقتصادية واوتالقية واالجتماعية ،وتتم بأبرز الفواص المعتر ة بين سور المسبحات.

أما بحثح فيتتل

إردا ،ومسترًنإا ،ومإا تحتويإو اآليإات مإن
عإن مإا سإبث بد ارسإة :دالالت لفإظ (سإبح) فإح السإياث الس آرنإح مف ً

اليدايات ،وأثره على النفس اإلنسانية.

اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٘ٔٛ
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خطة البحح.
يت ون البحث من مسدمة ،ومبحثين وتاتمة.
المبحث األول :مفيوم التسبيح وفضائمو ،وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :التسبيح :لغة واصطالحاً.

المطمب الثاني :دالالت لفظ (التسبيح) فح السياث السرآنح.

المطمب الثالث :فضائ التسبيح وأىميتو.
المبحث الثاني :ىدايات التسبيح في السياق القرآني وأثره عمى النفس اإلنسانية ،وفيو مطمبان:
المطمب األول :ىدايات التسبيح فح السياث السرآنح.
المطمب الثاني :أثر التسبيح على نفس اإلنسانية.
الخاتمة :وفييا يعرض الباحث وىم النتائة والتوصيات.
املبحح األّل:

مفَْو التشبٔحّ ،أٍنٔتُ.
املطلب األّل :معيى التشبٔح يف اللغة ّالشرع.
أوالّ التسبيح في المغة:

اإلبعاد عن السو  ،قا ابن فارس :ىإو ْتنزيإوُ اهلل جإ ثنإاؤه مإن إ ِّ سإو  .والت ْنزيإو :التبعيإد والعإرب تسإو  :سإبحان
أبعده(ٔ) ،وقي  :الذ ر مل التمجيد والتنزيو(ٕ).
ِمن ذا ،أي ما َ
ثانيا :في الشرع تنزيو اهلل جل وعال عن كل ما ال يميق بكمالو وجاللو(ٖ).
إبحان فإح اللغإةْ :تن ِزيإو هلل  عإن
البعد ،قإا اوزىإري فإح تيإذيب اللغإة" :ومعنإى ُس َ
فأص ىذه ال لمة من السبح وىو ُ
ٍ
ِ
ون[يإس:
سبحت فح اورض إذا
السو  ،و ذلك تسبيحو تبعيده ،من قولك:
س َبب ُح َ
َ
ُ
أبعدت فييا ،ومنو قولو َ  :وُك ٌّل في َفمَك َي ْ
(ٗ)
ٓٗ] ،و ذلك قولو :و َّ ِ
أئمة اللغة تفسإير التسإبيح بإالمعنى
الساِب َحات َ
َ
س ْبحا[النازعات ، ]ٖ :ونس عنيم فح عن غير واحد من ّ
ِ (٘)
ِ
ٌّ
ٌّ
ك أو ضد أو ند" .
عده تبارك وتعالى عن أن ي ون لو مث ٌ أو عري ٌ
السابث وقا " :و ِجماعُ معناه ُب ُ
وس :المبإارك،
ومن صفات اهلل ج ّ ّ
وس  .قا أبو إسحاث :ال عسبعو ُح :الذي تَنزه عن ِّ سوٍ  ،والسُإ عد ُ
وعز ال عسبعو ُح السُ عد ُ
اىر.
وقي  :الط ُ

المتسدمة يتبي ُن معنإى التسإبيح والمإراد بإو ،وأنإو تنزيإو اهلل  عإن إ ِّ نسإص وعي ٍ
ِّ
وب ْع ُإده -تبإارك وتعإالى-
وبيذه النسو
إبُ ،
ك أَو ِ
ض ٌّد أَو نِ ٌّد.
عن أن ي ون لو ِمثْ ٌ أو َع ِري ٌ
 ٔٛٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ 1443 ،)4و

4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss4/11

Abdeen: ?????? ??????? ?? ?????? ?????? Implications Veneration in the Holy Quran

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مزمل عابدًٓ

ورود لفظ التسبيح في القرآن الكريم:

ٍ
موضعا ،فح سب ٍل وأربعين سورة( :المدنية
سبعة وثمانين
لفظ التسبيح( ،)ٙب معتساتو وصيغو ،ورد فح السرآن فح
ً
منيا :تسلُ وتمسون آية ،والمدنية ثمانح وععرون آية).
(سبحَ ،سبحوا) أربل مرات.
فح صيغة الفع الماضحَ :
(يسبحُ ،نسبح ،تُسبح ،مفردة ومجموعة) ععرون مرة.
فح صيغة الفع المضارعُ :

سبحوه) ثمانح ععرة مرة.
(سبحَ ،سبحواَ ،سبحوُ ،
فح صيغة الفع اومرَ :
(مسبِحونُ ،مسبحين) مرتان.
فح صيغة اسم الفاع ُ :

فح صيغة المصدر( :تَسبيحو ،تسبيحيم) مرتان.
ِ
إبل
بحانك،
فح صيغة
سبحانو) ورد إحدى وأربعين مرة ،فح إحإدى وأربعإين سإورة ،مإن س ٍ
َ
(سبحانُ ،س َ
َ
مصدر(عل َم) على التسبيحُ :
وععرين سورة.

سبل سور :ذ ر فييا التسبيح فح أوليا اإلس ار  ،الحديد ،الحعر ،الص  ،الجمعإة ،التغإابن ،اوعلإى ،وسإبل سإور :ذ إر التسإبيح
فح آترىا يس ،الزمر ،الطور ،الواقعة ،الحعر ،الحاقة ،النصر .
املطلب الجاىٕ :دالالت لفظ (التشبٔح) يف الشٔاق القرآىٕ.
أوال :داللة لفظ (التسبيح) في السياق القرآني مفردا.

ليس معنى التسبيح التنزيو فحسب ،ب لو معانح أترى بحسب السياث السرآنح ،ولو تأملت قو المالئ ة فح اآلية:
ض َخمِيفَة قَالُوا أَتَ ْجع ُل ِفييا م ْن ي ْف ِس ُد ِفييا وي ِ
قا تعإالى :وِا ْذ قَا َل رُّب َك لِ ْمم َال ِئ َك ِة إِِّني ج ِ
اع ٌل ِفي ْاأل َْر ِ
بن
ِّما َ َوَن ْح ُ
َ َ ُ
َ
َ ََ ْ
َ
َ
َ
سبف ُك البد َ
َ
ِ
ِ
ون[البسرة ]ٖٓ :فننك ستجد أنو لم يسل سو ُينزه اهلل عنإو مإا فإح قولإو تعإالى:
َعمَ ُم َما َال تَ ْعمَ ُم َ
ِّس لَ َك قَا َل إِّني أ ْ
سِّب ُح ِب َح ْمد َك َوُنقَد ُ
ُن َ
()ٚ
بو قَ ِ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ون[البسإرة ،]ٔٔٙ :والفإرث بإين الموضإعين ظإاىر .
ض ُك ٌّبل لَ ُ
بانتُ َ
س ْب َحا َن ُو َب ْل لَ ُو َما في َّ َ َ
َ وقَالُوا اتَّ َخ َذ المَّ ُو َولَدا ُ
وذ ر بعض أى العلم من المفسرين ،أن الت ْسبيح فح السرآن ال ريم جا على دالالت عديدة منيا:
الش ْبم ِ
س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َرِّبب َك قَ ْبب َل طُمُبوِع َّ
س
ٔ) الصالة ،الذكر :وقد ي ون التّسبيح بمعنى ّ
الصالة ،قا ابن جرير الطبريَ  :و َ
ِ
اف َّ
الن َي ِ
س ِّب ْح َوأَ ْ
ضى[طإو ]ٖٔٓ :يسو  :وص بثنائك على ربك ،وقولإو( :قَْبإ َ
ط َر َ
ار لَ َعمَّ َك تَْر َ
َوقَ ْب َل ُغ ُروِب َيا َو ِم ْن آ َنا المَّ ْي ِل فَ َ
ِ
ِ
(وِمإ ْإن َآنإإا ِ اللْيإ ِ ) وىإإح سإإاعات الليإ  ،وممإإا يإإد علإإى ذلإإك
(وقَْبإ َ ُغُروبيَإإا) وىإإح العصإإر َ
طُلُإإوِع العإ ْإمس) وذلإإك صإإالة الصإإبح َ
ون َرب ُ ْإم َمإا تَ َإرْو َن َىإ َذا ،ال
عن جرير بن عبإد اهلل ،قإا  :نإا جلوسإا عنإد رسإو اهلل  ،فإرأى السمإر ليلإة البإدر فسإا ( :إن ُ ْإم اَر ُ َ
()ٛ
أن ال تُ ْغلَْبوا علإى ص ٍ
تُضام ِ
إالة قَبإ َ طُلُإوِع الع ْإم ِ
س ِّبب ْح ِب َح ْم ِبد
استَ َ
ط ْعتُم ْ
َ
ون فح ُرؤيتو ،فنن ْ
َ ُ َ
س َوقَْبإ َ ُغُروبِيإا فإا ْف َعلُوا) ثإم تإالَ :و َ
َ
()ٜ
ِ
اف َّ
الشب ْبم ِ
َرِّب ب َك قَْب ب َل طُمُببوِع َّ
الن َيب ِ
ض بى[طإإو ، ]ٖٔٓ :وقإإا الساسإإمح
سب ِّبب ْح َوأَ ْ
طب َبر َ
بار لَ َعمَّ ب َك تَْر َ
س َوقَْب ب َل ُغُروِب َيببا َو ِمب ْبن آ َنببا المَّْيب ِبل فَ َ
الص ِ
بالة[البسإرة ،]ٗ٘ :والمعنإى:
ص ْبب ِر َو َّ
اسبتَِعيُنوا ِبال َّ
والتسبيح لو معنيان :اوو  :التنزيو ،والثانح :أنو الصإالة وىإو اوقإرب آليإةَ :و ْ
ص إ وأنإإت حامإإد لربإإك علإإى ىدايتإإو وتوفيسإإو ،قب إ طلإإوع العإإمس ،يعنإإح صإإالة الفجإإر .وقب إ غروبيإإا ،يعنإإح صإإالة الظيإإر
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والعصر(ٓٔ) ،ان من الذا رين اهلل قب البال  ،فذ ره اهلل فإح حإا الإبال  ،فأنسإذه ونجإاه (ٔٔ) ،قإا العإنسيطح" :وي ثإر فإح
س ِّبب ْح ِب َح ْم ِبد َرِّبب َك[الحجإر ،]ٜٛ :أي:
السرآن العظيم إطالث التسبيح على الصالة ،وقالت جماعة من العلما  :المإراد بسولإو :فَ َ
ِ
ِ
ينا ،م إإن عطإ إ الت إإاص عل إإى الع إإام ،والص إإالة تتض إإمن غاي إإة التنزي إإو ومنتي إإى
َّو ُ إ ْإن م إ َإن الس إإا ِجد َ
صإ إ ل إإو ،وعلي إإو فسول إإوَ :

التسديس"(ٕٔ) ،وورد عن الصحابة  التعبير عن الصالة بالتسبيح ،وتاصة صإالة التطإوع ،مإا فإح حإديث عائعإة -رضإح اهلل
ُسإبِّحيا(ٖٔ) ،وفإح حإديث ابإن عمإر 
عنيا -فح الصحيحين قالت :ما رأيت رسو اهلل  يصلح ُسْبحة الضحى قط ،وانإح و َ

فإإح الصإإحيحين قإإا  ( :إإان رسإإو اهلل ُ ي َسإإبِّح علإإى الراحلإإة قب إ أي وجإإو توجإإو ،ويإإوتر علييإإا ،غيإإر أنإإو ال يصإإلح علييإإا
(ٗٔ)
ونس إ عإإن الزجإإاج سإإبب تسإإميتيا تسإإبيحا ،قإإا  :وقولإإو ( :وسإإب ْ ِ ِ
إح و ِْ
اإلْب َ إ ِ
إار) .قي إ سإإبح :ص إ  ،ويسإإا
الم توبإإة)
َ
ً
ََ
ِّح باْل َععإ ِّ َ
فرغت من سبحتح من صالتح ،وانما سميت الصالة تسبيحاً ون التسبيح تعظيم اهلل وتبرئتو مإن السإوِ فالصإالة يوحإد اهلل فييإا
ويحمد ،ويوص

ب

ما يبرئو من السوِ  ،فلذلك ُسميت الصالة السبحة(٘ٔ).

بو َك َ ِ
ين[الصإافات ]ٖٔٗ :أي مإن المصإلين .ومنإو سإبحة
ويطمق عمى الصالة التطوع :ومنو قولو تعالىَ  :فمَ ْوَال أََّن ُ
س ِّبب ِح َ
بان م َبن ا ْل ُم َ
س ِّبب ُح ِب َح ْم ِبد َك[البسإرة ]ٖٓ :نصإلح( ،)ٔٙوعإن ابإن عمإر -رضإح اهلل عنيمإا -قإا جمإل النبإح 
الضحى .وقإد قيإ فإح تأويإ ُ ن َ
بإين المغإإرب والععإإا بجمإل إ واحإإدة منيمإا بنقامإإة ،ولإإم يسإبح بينيمإإا وال علإإى إثإر إ واحإإدة منيمإا ،قإإا العإإافعح :ال يسإإبح
بينيما ،وال فح إثر واحدة منيما .أي :ال يتنف بينيما (.)ٔٚ

و إإون التسإإبيح تفسإإر فإإح مإواطن بالصإإالة ون الصإإالة فييإإا جانإإب التعظإإيم للمعبإإود مإإا ىإإو ظإإاىر ،ولمإإا تتضإإمن مإإن

ذ ر التسبيح فح الر وع والسجود(.)ٔٛ

وقبد يطمببق التسبببيح عمببى الببذكر :إإانوا اذا فرقإوا مإن الصإإالة سإبحوا ،قإإا ابإإن اوثيإر :وقإإد يطلإث التّسإإبيح علإإى غيإره مإإن أنإواع
ال ّذ ر مجا از التّحميد ،والتّمجيد وغيرىما(.)ٜٔ

ِ
ِ
ومن الذكر :الدعا  ،ومنو قو اهلل تعالىَ  :د ْعو ُ ِ
س َال ٌم[يونس ،]ٔٓ :قإا السرطبإح:
س ْب َحا َن َك المَّ ُي َّم َوتَحيَّتُ ُي ْم ف َ
اى ْم ف َ
ييا َ
ييا ُ
َ
"قولو تعإالىَ  :د ْعو ُ ِ
س ْب َحا َن َك المَّ ُي َّبم دعإواىم :أي دعإاؤىم والإدعوى مصإدر دعإا يإدعو ،العإ وى مصإدر عإ ا يعإ و
اى ْم ف َ
ييا ُ
َ
أي :دعاؤىم فح الجنإة أن يسولإوا سإبحانك الليإم وقيإ  :إذا أرادوا أن يسإألوا عإيئا أترجإوا السإؤا بلفإظ التسإبيح ويتتمإون بالحمإد.
ِ
ون
َّع َ
ييبا َمبا تَبد ُ
وقي  :نداؤىم التدم ليأتوىم بما عإاؤوا ثإم سإبحوا .وقيإ  :إن الإدعا ىنإا بمعنإى التمنإح قإا اهلل تعإالىَ :ولَ ُك ْبم ف َ
[فصلت ،]ٖٔ :أي :ما تتمنون"(ٕٓ).
اىم ِفييبا س ْببحا َن َك المَّي َّبم وتَ ِحيَّبتُيم ِفييبا س َبالم و ِ
اى ْم أ ِ
ين
آخ ُبر َد ْع َبو ُ
َن ا ْل َح ْم ُبد ِلمَّ ِبو َر ِّب ا ْل َعببالَ ِم َ
قإو اهلل تعإالىَ  :د ْع َبو ُ ْ َ ُ َ
ُْ َ َ ٌ َ
ُ َ
[يونس ،]ٔٓ :أي :وتاتمة دعائيم ىو التسبيح(ٕٔ).
باد ِفبي الظُّمُم ِ
ون إِ ْذ َذ َىب م َغ ِ
وقا اهلل تعإالىَ  :وَذا ُّ
الن ِ
س ْبب َحاَن َك
اضبا فَ َ
بات أ ْ
ظ َّبن أ ْ
َن لَ ْبن َن ْق ِبدَر َعمَ ْي ِبو فََن َ
َن َال إِلَ َبو إَِّال أَْن َ
بت ُ
َ
َ ُ
ين[اونبيإا  ،]ٛٚ :يفسإرىا قإو النبإح ( :دعإوة ذي النإون إذ دعإا وىإو فإح بطإن الحإوتَّ :ال إلإو إال أنإت
إِِّني ُك ْن ُ
ت ِم َن الظَّبالِ ِم َ
سبحانك إنح نت من الظالمينا فننو لم يدع بيا رج مسلم فح عح قط  ،إال استجاب اهلل لو) (ٕٕ).
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ٕ) التعظيم ،والتقديس ،والتنزيو :أمرنا اهلل سبحانو أن ننزىو من النسائص فسإا  :س ْبح َ ِ
بن
َسَر ِب َع ْب ِد ِه لَ ْبيال ِم َ
ُ َ
ان الَّذي أ ْ
(ٖٕ)
ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِام إِلَى ا ْلم ِ
نسإص ،
ْصى[اإلسإ ار  ]ٔ :وحسيستو تعظيم اهلل بوص المبالغة ،ووصفو بالب ار ة من
َ ْ
َ ْ
س ِجد ْاألَق َ
ََ
(ٕٗ)
الرُ إإوعُ فَ َعظِّ ُمإوا ِفيإ ِإو الإإرب »
وجإا فإإح السإإنة :مإإا يإد علإى تضإإمنو التعظإإيم قإإو النبإح -عليإإو الصإإالة والسإإالم« :-فَأَمإا ع
والوارد فح الر وع تسبيح.
ون عب ْبن ِعب َ ِ ِ
قولإإو تعإإالى :إِ َّن الَّب ِبذ َ ِ
ون[اوعإ ار  ،]ٕٓٙ :ومعنإإى
سب ِّبب ُحوَن ُو َولَب ُ
بج ُد َ
سب ُ
َ
سببتَ ْك ِب ُر َ َ
بو َي ْ
ين ع ْنب َبد َرِّبب َك َال َي ْ
ادتببو َوُي َ
(ٕ٘)
ِ
ِّس[البسإرة ،]ٖٓ :أي ننزىإإك عمإإا ال
سب ِّبب ُح ِب َح ْمببد َك َوُنقَببد ُ
َّويسإإبحونوا يعظمونإإو وينزىونإإو عإإن إ عإإين  ،قإإا تعإإالىَ  :وَن ْحب ُبن ُن َ
يليث بصفاتك .والتسبيح فإح الميإم التنزيإو مإن السإو علإى وجإو التعظإيم وىإو قإو أو مجمإوع قإو مإل عمإ يإد علإى تعظإيم
اهلل تعالى وتنزييو(.)ٕٙ

رب أعلإإى منإإو وأعظإإم( ،)ٕٚوأمإإا التطبيإإث
اسب َبم َرِّب ب َك ْاأل ْ
َعمَببى[اوعلإإى :]ٔ :أي عظإإم ربإإك اوعلإإى ،ال ّ
سب ِّبب ِح ْ
قإإا تعإإالىَ  :
()ٕٛ
الرُوعُ فَعظِّموا ِف ِ
يو الرب  . )والوارد فح الر وع تسإبيح اهلل تعإالى فإد الحإديث علإى أن التسإبيح تنزيإو
العملح قولو( :فَأَما ع
َ ُ
()ٕٜ
كا قا  :نعظمك ون برك) .
ك َوُنسَ ِّد ُس لَ َ
َّوَن ْح ُن ُن َسِّب ُح بِ َح ْم ِد َ
وتعظيم ،.وعن مجاىدَ :

ون[السلإم ،]ٕٛ :أي :تسإتثنون ،وتسولإون :إن عإا اهلل(ٖٓ) ،وفإح
س ِّبب ُح َ
سطُ ُي ْم أَلَ ْم أَقُ ْل لَ ُك ْم لَ ْبوَال تُ َ
قإا اهلل  :قَا َل أ َْو َ
بأنو ال يعا أحد ّإال أن يعا اهلل ،فوضل تنزيو اهلل موضل االستثنا (ٖٔ).
االستثنا تعظيم اهلل واإلقرار ّ

ٖ)

التعجب :ويسصد من التسبيح فح بعض المواضل التعجب .أي أنو يستعم فح حاالت التعجب.

بر
شا
بت إَِّال َب َ
ان َرِّببي َى ْبل ُك ْن ُ
س ْبب َح َ
ومن ذلك لما ذ إر اآليإات التإح فييإا اقتإراح المعإر ين علإى محمإد  قإا تعإالىُ  :ق ْبل ُ

سوال[اإلسإ ار  ]ٜٖ :فإأمر سإبحانو رسإولو  أن يإأتح بمإا يفيإد التعجإب مإن قإوليم والتنزيإو للإرب سإبحانو عإن اقت ارحإاتيم السبيحإة
َر ُ
فسا َّ :ق سبحان ربحا ،أي :تنزييا هلل عن أن يعجز عن عح (ٕٖ).

عجيبا ،وذلإك إنعالن منإو أنإو يعتإر أن ىإذا العإح العجيإب ال يسإدر
عيئا
ِّح اهللَ إذا رأى ً
ً
و ان للرسو  أنو ان ُي َسب ُ
المتوقإإل ،فسإإا رسإإو اهلل  لرج إ

إإان

عجيبإإا علإإى تإإال
عليإإو إال اهلل ،و إإان ُي َسإإبِّح اهللَ إإذلك إذا رأى مإإن المإإؤمنين فعإ ًإال
ً
(ٖٖ)
يإإدعو بإإأن يعجإ لإإو عسوبتإإو فإإح الإإدنيا فمإإرض حتإإح صإإار مثإ الفإإرخ (سإإبحان اهلل ال تطيسإإو  -أو ال تسإإتطيعو  -أفإإال قلإإت

الليإإم آتنإإا فإإح الإإدنيا حسإإنة وفإإح اآلتإرة حسإإنة وقنإإا عإإذاب النإإار؟) قإإا فإإدعا اهلل لإإو فعإإفاه(ٖٗ)وقإإا  :وبإإح ىريإرة لمإإا انتإإس منإإو
و ره أن يجالسو بجنابتو (سبحان اهلل إن المسلم ال ينجس)(ٖ٘).

ثانيا :داللة لفظ (التسبيح) في السياق القرآني مقترنا.
ٔ)

اقتران التسبيح بالتيميل :جا فح موضعين:

ِ
ِ
ِ
باد ِفبي
س ْب َحا َن ُو َع َّما ُي ْ
ون[التوبة ،]ٖٔ :قإا تعإالى :فَ َن َ
ش ِرُك َ
قا تعالىَ  :و َما أُمُروا إَِّال ل َي ْع ُب ُدوا إِلَيا َواحدا َال إِلَ َو إَِّال ُى َو ُ
الظُّمُم ِ
ين[اونبيا .]ٛٚ :
ات أ ْ
س ْب َحا َن َك إِِّني ُك ْن ُ
ت ِم َن الظَّالِ ِم َ
َن َال إِلَ َو إَِّال أَ ْن َت ُ
َ
ويد اقتران التسبيح بالتيلي على :التعالح والتسديس وتنزه عن العر ا والنظ ار واوعوان واوضداد واووالد(.)ٖٙ
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دالالت التشبٔح يف القرآٌ الكرٓه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕ)

اقتران التسبيح بالتحميد:

()ٖٚ
س ِّب ُح ِب َح ْم ِبد َك[البسإرة ،]ٖٓ :قإا البسإاعح :أي "التنزيإو
اقترانو بالحمد جا تمسة ععر
موضعا  ،منيإاَ  :وَن ْح ُن ُن َ
ً
()ٖٛ
لك واإلبعاد عما ال يليث بك ملتبسين فح التسبيح (بحمدك) والحاص إنا نبرئك عن صفات النسص حا إثباتنا لك" .

ِ
س ِّب ْح ِب َح ْم ِد ِه[الفرقان ]٘ٛ :أمره بالتسإبيح
س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َرِّب َك َو ُك ْن ِم َن َّ
السا ِج ِد َ
ين[الحجر ،]ٜٛ :وفح قولوَ  :و َ
وقولو :فَ َ
فيإإو تنزيإإو اهلل عم إا ال يليإإث بإإو وأو ذلإإك العإإر ة فإإح اإللييإإة( ،)ٖٜأي :داللإإة عل إى التوحيإإد ،فالتسإإبيح مإإل الحمإإد يتضإإمن إق إ ار اًر

بالتوحيإإد –الربوبيإإة والعبإإادة واوسإإما والصإإفات العلإإى ،وليإإذا إإان ذ إإر المالئ إإة فإإح أعإإر المواضإإل ،مإإن حإإو العإإرش وفإإح
المأل اوعلى ،فيم يسبحون بحمد اهلل حافين من حو العرش(ٓٗ).

سِّب ْح ِب َح ْمِد ِه ،أي :اقرن بين حمإده وتسإبيحو وليإذا إان رسإو اهلل  يسإو ( :سإبحانك
قا ابن ثير :قولو تعالىَ :و َ

الليإإم َربنإإا وبحمإإدك)(ٔٗ) ،أي :أتلإإص لإإو العبإإادة والتو إ  ،والتسإإبيح مإإل التحميإإد داللإإة عل إى التعظإإيم ،إذ تنزيإإو اهلل مإإن المعيإإب
دون أثبات ضده ليس مدحاً وال بد اقتران التعظيم مل التنزيو(ٕٗ) ،قا ابإن ثيإر -رحمإو اهلل تعإالى :-ولمإا إان التسإبيح يتضإمن
التنزيإإو والتبرئإإة مإإن الإإنسص بداللإإة المطابسإإة ،ويسإإتلزم إثبإإات ال مإإا  ،مإإا أن الحمإإد يإإد علإإى إثبإإات صإإفات ال مإإا مطابسإإة،

ويستلزم التنزيو من النسص قرن بينيما فح ىذا الموضل ،وفح مواضل ثيرة من السرآن(ٖٗ).

ِ
ِ
َّ ِ
ون لِ َم ْبن ِفبي ْاأل َْر ِ
ض أََال
اد َّ
قا تعإالى :تَ َك ُ
الس َم َاو ُ
ستَ ْغ ِفُر َ
س ِّب ُح َ
ون ِب َح ْمد َرِّب ِي ْم َوَي ْ
ات َيتَفَط ْر َن م ْن فَ ْوِق ِي َّن َوا ْل َم َال ئ َك ُة ُي َ
إِ َّن المَّ َو ُىو ا ْل َغفُور َّ ِ
كا قإا  :نعظمإك ون بإرك"(ٗٗ) .روى
ك َوُنسَ ِّإد ُس لَإ َ
ِّح بِ َح ْم ِإد َ
"َّوَن ْح ُإن ُن َسإب ُ
َ
ُ
الرح ُ
يم[العإورى ]٘ :عإن مجاىإدَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
انَ ،حبِ َيبتَ ِ
ان فح ا ْلمي َإز ِ
ان ،ثَسيلَتَ ِ
ان َعلَى الل َس ِ
ان َتفيفَتَ ِ
العيتان عن أبح ىريرة _ قا  :قَا َ َر ُسو ُ اللو َ ،ل َمتَ ِ
إان إِلَإى الإر ْح َم ِن
ِِ
ِ
ان الل ِو ا ْل َع ِظ ِيم)(٘ٗ).
ان اللو َوبِ َح ْمده ُس ْب َح َ
ُس ْب َح َ

جِدينِ 
[الحجإر ،]ٜٛ :أي" :سإبِّحو بمإا حمإد بإو
سِّب ْح ِب َح ْم ِبد َرِّبب َك َوُك ْبن ِم َبن َّ
السبا ِ َ
ويسو ابن رجب :فح معنى قولو تعالى :فَ َ
نفسو إذ ليس ع تسبي ٍح بمحمود ،ما أن تسبيح المعتزلة يستضح تعطي ثير من الصفات "(. )ٗٙ

املطلب الجالح :فضائل التشبٔحّ ،أٍنٔتُ.
مإإن أعظإإم أوصإإا

اهلل تعإإالى التإإح أقإره ال تإإاب والسإإنة نزاىتإإو سإإبحانو مإإن النسإإائص والعيإإوب ليإإا ،وب ار تإإو مإإن اوقإوا
()ٗٚ

السإيئة واوفعإا الذميمإة جمعييإا ،وتعاليإو أن ي إون لإو مماثإ أو مسإاو ،أو معإاون  ،وان ذ إر اهلل تعإالى مإن أعظإم العبإادات
فإإح اإلسإإالم ،وىإإح عبإإادةٌ يسإإرىا اهلل ذو الجإإال واإل إرام لعبإإاده ،ووعإإد الإإذا رين والإإذا ر ِ
إر قإإا
عظيمإإا ،وفضإ ًإال بيإ ًا
ات أجإ ًاإر
ً
الصبباِبر ِ
بادقَ ِ
الصب ِ
الصب ِ
ين وا ْلقَ ِانتَب ِ
ِِ
ِ
ين وا ْلمسببمِم ِ
تعإإالى :إِ َّن ا ْلم ِ ِ
ات
ات َو َّ
ين َو َّ
بات َو َّ
الصبباِب ِر َ
باد ِق َ
ات َوا ْل ُم ب ْؤ ِمِن َ
ُْ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِم َنببات َوا ْلقَببانت َ َ
ين َو َّ َ
سببمم َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وا ْل َخ ِ
َّ
يبر
ين الم َبو َكث ا
ين َو َّ
ص ِّدقَات َو َّ
ين فُ ُبرو َج ُي ْم َوا ْل َحافظَبات َوالبذاك ِر َ
الصبائ َمات َوا ْل َحبافظ َ
الصبائم َ
صدِّق َ
اش ِع َ
ين َوا ْل ُمتَ َ
ين َوا ْل َخاش َعات َوا ْل ُمتَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َج ار َعظيمبا[اوحإزاب ،]ٖ٘ :وتسإبيح اهلل سإبحانو مإن السعإب العإريفة لإذ ر اهلل تعإالى ،وفإح السإنن
َع َّد الم ُو لَ ُي ْم َم ْغفَرة َوأ ْ
َوالذاكَرات أ َ
النبوية درر ثمينة فح فضائ التسإبيحِ ،
وعظَإم أجإره ،ومالزمإة فعلإو ولإذا يإتم بيإان ىإذه ال نإوز للمسإلمين ل إح يعرفإوا فضإليا،
وي َلزموا تتبعل فعليا(.)ٗٛ
أجرىاَ ،
ويدر وا َ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مزمل عابدًٓ

بك
س ِّبب ْح ِب َح ْم ِبد َرِّب َ
اص ِب ْر َعمَى َما َيقُولُ َ
ٔ -التّسبيح ٌ
سبب يعين اهلل بو عمى الصبر ويفرج بو ال رب ،قا تعإالىْ  :
بون َو َ
ِ
اف َّ
الش ْم ِ
قَ ْب َل طُمُوِع َّ
الن َي ِ
ضبى[طإو ،]ٖٔٓ :و مإا فإح قولإو
س ِّبب ْح َوأَ ْ
ط َبر َ
بار لَ َعمَّب َك تَْر َ
س َوقَ ْب َل ُغ ُروِب َيا َو ِم ْن آ َنبا المَّ ْي ِبل فَ َ
تعالى :ولَقَ ْد َنعمَم أََّن َك ي ِ
ين[الحجإر ،]ٜٛ-ٜٚ :وأمإره لإو
س ِّبب ْح ِب َح ْم ِبد َرِّبب َك َوُك ْبن ِم َبن َّ
ض ُ
السبا ِجِد َ
ص ْدُر َك ِب َما َيقُولُ َ
َ
بون * فَ َ
يق َ
َ
ُْ
بالتسبيح بعد أمره لو بالصبر على أذى ال فار فيو دلي على أن التسبيح يعينو اهلل بإو علإى الصإبر المإأمور بإو مإا قإا
الص ِ
الة[البسرة.)ٜٗ(]ٗ٘ :
الص ْب ِر َو َّ
استَ ِعي ُنوا ِب َّ
تعالىَ  :و ْ
ِ
ٕ -ثنا اهلل تعالى عمى المشتغمين بالتسبيح ،والصالة :قا تعإالىِ  :في بي ٍ
اس ُبم ُو
وت أ َِذ َن المَّ ُو أ ْ
ُُ
ييبا ْ
َن تُْرفَ َع َوُيب ْذ َكَر ف َ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّحوا
َي ِاتَنبا البذ َ
سبب ُ
ص ِال[النور ،]ٖٙ :وقإا تعإالى :إَِّن َمبا ُي ْبؤ ِم ُن ِب َ
سِّب ُح لَ ُو ف َ
سبجَّدا َو َ
ين إ َذا ُذ ِّك ُبروا ِب َيبا َخ ُّبروا ُ
ييا ِبا ْل ُغ ُدِّو َو ْاْل َ
ُي َ
ِ
ون[السجدة.]ٔ٘ :
ستَ ْكِبُر َ
ِب َح ْمد َرِّب ِي ْم َو ُى ْم َال َي ْ
ٖ -ومن عظمة التسبيح وأىميتو أنو من حكمة إرسال الرسول -عميو الصالة والسالم ،-ولسد ذ ر اهلل  أنو أرس
ِ
ش ار وَن ِذ ا ِ
رسولو ليسوم الناس باإليمان ،وليسوموا بتسبيح اهلل  :إَِّنا أَرس ْم َنا َك َ ِ
سبولِ ِو
ير * لتُ ْؤ ِم ُنوا ِبباهلل َوَر ُ
شاىدا َو ُم َب ِّ َ
ْ َ
وتُعِّزروهُ وتُوقِّروهُ وتُس ِّبحوهُ ب ْكرة وأ ِ
َصيال[الفتح.)٘ٓ(]ٜ-ٛ :
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ

ض
ات َّ
بو َّ
الس ْببعُ َو ْاأل َْر ُ
س ِّبب ُح لَ ُ
الس َبم َاو ُ
ٗ -التسبيح عبادة جميع الكائنات وخاصة المالئكة :ما فح قولإو -جإ وعإال :-تُ َ
وم ْن ِفي ِي َّن وِا ْن ِم ْن َ ٍ
بور[اإلسإ ار  .]ٗٗ :يتبإر
بان َحمِيمبا َغفُ ا
يح ُي ْم إَِّن ُ
بو َك َ
س ِّبب ُح ِب َح ْم ِبد ِه َولَ ِك ْبن َال تَ ْفقَ ُي َ
سبِب َ
بون تَ ْ
ش ْي إَِّال ُي َ
َ
ََ
(ٔ٘)
أن تسإإبيح
إى
إ
ل
ع
ك
ل
إد
إ
ي
إا
إ
ومم
:
ي
إر
إ
ى
اوز
إا
إ
ق
،
إات
إ
ت
النبا
و
إات
إ
ن
ا
و
الحي
إن
إ
م
أي:
اورض
و
ات
و
إم
إ
س
ال
إح
إ
ف
إا
إ
م
إو
إ
ل
إبح
إ
س
ي
إو
إ
ن
أ
إالى
تعإ
ّ ّ ّ
ّ
بو و َّ
الط ْي َبر[سإبأ ،]ٔٓ :ومعنإى ّأوبإح س ّإبحح
ىذه المتلوقات تسبيح ّ
تعبإدت بإو قإو اهلل  للجبإا  :يبا ِجببا ُل أَِّوِببي َم َع ُ َ
تعبإدا ليإا(ٕ٘) ،وأن ذلإك
مل داود ّ
النيار لّإو إلإى اللّيإ  ،وال يجإوز أن ي إون معنإى أمإر اهلل  للجبإا بالتّأويإب ّإال ّ
تسبيح مسا على الصحيح من اوقوا (ٖ٘)(ٗ٘).

ونا ،أي:
َّي َسإإب ُ
وأمإا المالئ إإة فيإم فإإح عبإادة دائمإإة ُ
إارا أي يصإلون ويإإذ رون اهلل وينزىونإو دائمإإاَّ .ال َي ْفتُإ ُإر َ
ِّح َ
ون اللْيإ َ َوالنيَإ َ
(٘٘)
ال يضعفون وال يسأمون ،يليمون التسبيح والتسديس ما يليمون النفس .
٘ -التسبيح أفضل ما يستعد ببو لمقبا اهلل -جبل وعبال :-قإا الحسإن :أعلإم اهلل رسإولو  أنإو قإد اقتإرب أجلإو فإأمره
بالتسبيح والتوبة ليتتم لو فح آتر عمره بالزيإادة فإح العمإ الصإالح ،ف إان ي ثإر أن يسإو " :سإبحانك الليإم وبحمإدك اغفإر
لح إنك أنت التواب"(.)٘ٙ

ين آم ُنبوا وع ِممُبوا َّ ِ ِ ِ
ِ
ُّي ْبم
 -ٙأىل الجنة يفتتحبون كالميبم بالتسببيح :مإا فإح قولإو تعإالى :إِ َّن الَّبذ َ َ َ َ
الصبال َحات َي ْيبدي ِي ْم َرب ُ
اىم ِفييبا س ْببحاَن َك المَّي َّبم وتَ ِحيَّبتُيم ِفييبا س َبالم و ِ
ات َّ ِ
ِبِإيم ِان ِيم تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحِت ِيم ْاألَ ْنيار ِفي جَّن ِ
اى ْم
آخ ُبر َد ْع َبو ُ
النع ِيم * َد ْع َبو ُ ْ َ ُ َ
َ
ُْ َ َ ٌ َ
ُ َ
َُ
َ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
أِ
ين[يإإونس ،]ٔٓ–ٜ :عإإن جإإابر بإإن عبإإداهلل قإإا  :سإإمعت رسإإو اهلل  يسإإو ( :إن أى إ الجنإإة
م
ل
ببا
ع
ل
ا
ب
ر
بو
ب
م
ل
بد
ب
م
َن ا ْل َح ْ ُ
َ ِّ ْ َ َ َ
يأ لون فييا ويعإربون وال يتفلإون( )٘ٚوال يبولإون وال يتغوطإون وال يمتتطإون قإالوا فمإا بإا الطعإام؟ قإا  :جعإا ( )٘ٛورعإح
رعح المسك ،يليمون التسبيح والحمد ما يليمون النفس)(.)ٜ٘

قا البغوي" :قا أى التفسير :ىذه ال لمة عالمة بين أى الجنة والتدم فح الطعام ،فنذا أرادوا الطعام قالوا :سبحانك
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دالالت التشبٔح يف القرآٌ الكرٓه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الليم ،فأتوىم فح الوقت بما يعتيون على الموائد"(ٓ.)ٙ
إن ىإإذه النصإإوص السرآنيإإة ال ريمإإة ومإإا جإإا فإإح معناىإإا فإإح تإإاب اهلل لتإإد أوضإإح داللإإة علإإى جاللإإة قإإدر التسإإبيح(ٔ،)ٙ
أجإ ِّ اوذ إإار المعإإروعة ،ومإإن أنفإإل العبإإادات المسربإإة إلإإى اهلل  ،فسإإبحان مإإن أفإإاض علإإى
وعظإإيم عإإأنو مإإن الإإدين ،وأنإإو مإإن َ
إدد تلسإو ،ورضإا
الرحمإة ،سإبحانو وبحمإده ع َ
عباده النعمة ،وسبحان من سبح الرعد بحمده والمالئ ة من تيفتو و تب على نفسإو ّ
(ٕ)ٙ

نفسو ،وزنة عرعو ،ومداد لماتو

.

أىمية التسبيح.
َّ

وللتسبيح أىمية بيرة فح حياة المؤمن ،ولعظمتو عند اهلل تعالى فننو رر فح السرآن فح نحإو مإن تسإعين موضإعاً،
وافتتحت بو سبل سور سميت (المسبحات) وتتمت بو سور أربل ،وجا بصيغ متعإددة فاسإتتدم فيإو الماضإح سببَّح ِ
هلل
َ َ
السببماو ِ
ِ ِ
السببماو ِ
ِ
ات َو َمببا ِفببي األ َْر ِ
ات َواأل َْر ِ
سب ِّبب ْح
ض[الجمعإإة ،]ٔ :واومإر فَ َ
سبِّبب ُح هلل َمببا فببي َّ َ َ
ض[الحديإإد ،]ٔ :والمضإإارع ُ ي َ
َمببا فببي َّ َ َ
اهلل ع َّمببا ي ِ
ان ِ
ِباسبِبم رِّب ب َك ِ ِ
ون[المؤمنإإون ،]ٜٔ :ومإإا ت إإرار التسإإبيح فإإح السإرآن ،وتعإإداد
ص بفُ َ
سب ْبب َح َ
َ َ
العظببيم[الواقعإإة ،]ٚٗ :والمصإإدر ُ 
َ
ْ َ

صيغو إال إلثبات أن التسبيح هلل تعإالى ىإو عإأن أىإ السإماوات وأىإ اورض(ٖ ،)ٙوفإح اسإتتدام السإرآن ال إريم للتسإبيح بصإيغة
ِفعإ إ اوم إإر تاص إإة دالل إإة ِّبين إإة عل إإى أىمي إإة التس إإبيح ،وجالل إإة منزلت إإو ،ومم إ إإا يوض إإح منزلتإ إإو أن اهلل َ جعل إإو ِم إإن ِح َ إإم
بعثة النبح محمد  ،ما جعلو عبادة أى الجنة ،إضافة إلى مجيئو فح تابو العزيإز مسترنإاً ثيإ اًر بألفإاظ ال ِّإذ ر اوتإرى ،إذ
قإإرن ىإإا ىنإإا التسإإبيح باإليمإإان ،مإإا قإإا تعإإالىِ :لتُ ْؤ ِم ُن بوا ِبالمَّب ِبو ورسببوِل ِو وتُعب ِّبزروهُ وتُببوقِّروهُ وتُسب ِّببحوهُ ب ْكببرة وأ ِ
َصببيال[الفإإتح:
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ
ََ ُ
 ،)ٙٗ(]ٜوقإا أبإو حيإان :عنإدما أمإإر اهلل تعإالى التلإث بالتسإبيح فإح آتإإر سإورة الواقعإة يعنإح فإح قولإإو تعإالى :إِ َّن َىب َذا لَ ُيب َبو
ق ا ْل َي ِق ِ
َح ُّ
اسِم َرِّب َك ا ْل َع ِظ ِيم[الواقعإة ]ٜٙ-ٜ٘ :جا فح أو السورة التح تلييإا مباعإرة (٘ )ٙبالفعإ الماضإح ليإد علإى
سِّب ْح ِب ْ
ين فَ َ
أن التسإإبيح المإإأمور بإإو قإإد فعلإإو والتزمإإو إ مإإن فإإح السإإموات واورض ،وأتإإى سإإبح بلفإإظ الماضإإح ،ويسإإبح بلفإإظ المضإإارع،
()ٙٙ

و لو يد على الديمومة واالستمرار ،وان ذلك ديدن من فح السموات واورض

وىذا يد على أىمية التسبيح وفضلو.

املبحح الجاىٕ:

ٍدآات التشبٔح يف الشٔاق القرآىّٕ ،أثرِ على اليفص اإلىشاىٔة.
املطلب األّلٍ :دآات التشبٔح يف الشٔاق القرآىٕ.
أوالّ :تنزيو اهلل نفسو:

وردت آيات ذ رت فييا تنزيو اهلل نفسو عما ال يليث بو اتتإاذ الولإد ،والصإاحبة ،ولإذلك ل مإا مل إو أو أن ي إون إليإا

غيره يتصر معو فح ال ون ،أو إن يتلث عبثاً ،وتفاصي ذلك فح اآلتح:

(أ)
ٔ.

تنزيو عن اتخاذ الولد:

نفح الولد عن اهلل  بنفإح ال إ (المثيإ ) ،ون الولإد إنمإا ي إون متول ًإدا مإن عإيئين متناسإبين ،وىإو تبإارك وتعإالى لإيس
ِ ِِ
شي ٌ[العورى:
لو نظير ،وال معارك فح عظمتو و بريائو ،ودلي ذلك نصوص ثيرة ،منيا قولو تعالى :لَ ْي َ
س َكمثْمو َ ْ
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ٕ.

َح ٌد[االتالص.]ٗ :
ٔٔ] ،وقولو تعالىَ  :ولَ ْم َي ُك ْن لَ ُو ُكفُوا أ َ
بو
بو َولَب ٌبد َولَب ْبم تَ ُكب ْبن لَب ُ
بون لَب ُ
نفإإح الولإإد عإإن اهلل  بنفإإح أن ي إإون لإإو صإإاحبة (زوجإإة) :ودليلإإو قولإإو تعإإالى :أََّنببى َي ُكب ُ
ِ
بو
س ْبب َحا َن ُو َب ْبل لَ ُ
صاح َب ٌة[اونعام ،]ٔٓٔ :ونفح الولد عن اهلل  ل ما مل و وغناه ،قا تعالىَ  :وقَالُوا اتَّ َخ َذ المَّ ُو َولَبدا ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ٌّ
ِ
َّ
بو َمبا
ل
بي
ن
غ
ل
ا
بو
ى
و
ن
ا
ح
بب
س
ا
بد
ل
و
بو
م
ال
ذ
ب
خ
ت
ا
ا
و
ل
ا
ق

تعالى:
وقا
،
]
ٔٔٙ
ة:
ر
[البس

ون
ت
ان
ق
و
ل
ل
ك
ض
َر
األ
و
ات
او
م
الس
ي
ف
َما
َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُّ َ ُ
ُ َُ َ ُ َ
َّ َ َ َ ْ ْ
ِ
ِ
السماو ِ
ِ
ات َو َما ِفي ْاأل َْر ِ
طٍ
بون[يإونس ،]ٙٛ :قإا تعإالى:
س ْم َ
ون َعمَى المَّ ِو َما َال تَ ْعمَ ُم َ
ان ِب َي َذا أَتَقُولُ َ
ض إِ ْن ع ْن َد ُك ْم م ْن ُ
في َّ َ َ
بي ِم َبن ُّ
يبر[اإلسإ ار :
البذ ِّل َوَكِّب ْبرهُ تَ ْكِب ا
بو َ
بو َولِ ٌّ
ش ِبري ٌك ِفبي ا ْل ُم ْم ِبك َولَ ْبم َي ُك ْبن لَ ُ
َ وُق ِل ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو الَِّذي لَ ْم َيتَّ ِخ ْذ َولَدا َولَ ْم َي ُك ْن لَ ُ
بي ْم َعمَبى
بو ِم ْبن إِلَ ٍبو إِذا لَب َذ َى َب ُك ُّبل إِلَ ٍبو ِب َمبا َخمَ َ
بان َم َع ُ
ٔٔٔ] ،وقا تعالىَ  :ما اتَّ َخ َذ المَّ ُو ِم ْبن َولَ ٍبد َو َمبا َك َ
بق َولَ َع َبال َب ْع ُ
ضُ
ان المَّب ِبو ع َّمببا ي ِ
ب اْل َعإ ْإر ِ
َب ْعب ٍ
َّر ع
شا الإإذي ىإإو
ص بفُ َ
سب ْبب َح َ
َ َ
بض ُ
ون[المؤمنإإون ]ٜٔ :تنإزه وتسإإدس عإإن إ نسإإص ل مالإإو وحإإدهَ ،
ِ
ونا أي :الجاحإدون ال إافرون ،مإن
سس المتلوقات وأوسإعيا ،وأعظميإا ،فربوبيإة مإا دونإو مإن بإاب أولإىَ ،
َّعمإا َيصإفُ َ
اتتاذ الولد والصاحبة ،وأن ي ون لو عريك بوجو من الوجوه(.)ٙٚ

ويعبد من دونو:
(ب) تنزيو اهلل نفسو أن يكون لو شريك أو ند ،يخمق كخمقو ُ
ِ
ِ
ِ
ودليلو قولو تعإالى :قُ ْل َىِذ ِه ِ
ين
ان المَّ ِبو َو َمبا أََنبا ِم َبن ا ْل ُم ْ
ش ِبرِك َ
س ْبب َح َ
سِبيمي أ َْد ُعو إِلَى المَّو َعمَى َبص َيرٍة أََنا َو َم ِن اتََّب َعنبي َو ُ
َ
ِ
أقدسإو ،عإن أن ي إون لإو عإريك أو نظيإر ،أو
ان اللإوا أي :وأنإزه اهلل وأجلّإو وأعظّمإو و ّ
َّو ُس ْإب َح َ
[يوس  ،]ٔٓٛ :قا ابن ثيإر :قولإوَ :

عدي أو نديد ،أو ولد أو والد أو صاحبة ،أو وزير أو معير ،تبارك وتعالى وتسدس وتنزه عن ذلك لو علوا بي ار(.)ٙٛ
ِ
ون[الطور ،]ٖٗ :أي :ب أليم إلإو تلسيإم ورزقيإم يحيإييم
ان المَّ ِو َع َّما ُي ْ
ش ِرُك َ
س ْب َح َ
قا تعالى :أ َْم لَ ُي ْم إِلَ ٌو َغ ْي ُر المَّو ُ
ويميإإتيم ويعطإإييم ويمإإنعيم غيإإر ِّ
رب السإإموات واورض رب العإإالمين ،فيإإم إللييإإم ىإإذا يإإدينون بالربوبيإإة ويعإإر ونو مإإل اهلل فإإح

العبادة ،إن اهلل -سبحانو -تنزه وتعالى عما يعر ون فيو الذي تسدس عن أن ي ون لو عريك أو ند أو نظير(.)ٜٙ
ات ِب َغ ْي ِر ِع ْمٍم س ْببحا َن ُو وتَعبالَى ع َّمبا ي ِ
ين وب َن ٍ
ِ
ون
وقولو تعالىَ  :و َج َعمُوا لِمَّ ِو ُ
صبفُ َ
َ َ
ش َرَكا َ ا ْل ِج َّن َو َخمَقَ ُي ْم َو َخ َرقُوا لَ ُو َبن َ َ َ
ُ َ َ َ
[اونعإإام ،]ٔٓٓ :أي :يتبإإر تعإإالى :أنإإو مإإل إحسإإانو لعبإإاده وتعرفإإو إلإإييم ،بحياتإإو البينإإات ،وحججإإو الواضإإحات -أن المعإإر ين بإإو،

مإإن قإريش وغيإإرىم ،جعلإوا لإإو عإإر ا  ،يإإدعونيم ،ويعبإإدونيم ،مإإن الجإإن والمالئ إإة ،الإإذين ىإإم تلإإث مإإن تلإإث اهلل ،لإإيس فإإييم مإإن
تصإإائص الربوبيإإة واولوىيإإة عإإح  ،فجعلوىإإا عإإر ا لمإإن لإإو التلإإث واومإإر ،وىإإو المإإنعم بسإإائر أصإإنا
النسم ،وليذا نزه نفسو عما افتراه عليو المعر ون(ٓ.)ٚ

الإإنعم ،الإإدافل لجميإإل

ون أي ىإو أعظإم مإن أن ي إون لإو عإريك وقيإ  :المعنإى ،أي :يعبإدون مإا ال
س ْب َحا َن ُو َوتَ َعالَى َع َّما ُي ْ
ش ِرُك َ
وقولوُ  :
(ٔ. )ٚ
يسمل وال يبصر وال يميز
(ج) تنزيو اهلل نفسو أن يخمق شيئا دون حكمة:
بق َال إِلَ َبو إَِّال ُى َبو َر ُّب ا ْل َع ْبر ِ
بو ا ْل َممِب ُك ا ْل َح ُّ
ش
بون * فَتَ َعبالَى المَّ ُ
قا تعالى :أَفَ َح ِس ْبتُ ْم أََّن َما َخمَ ْق َنبا ُك ْم َع َبثبا َوأََّن ُك ْبم إِلَ ْي َنبا َال تُْر َج ُع َ
ا ْل َك ِر ِيم[المؤمنون ،]ٔٔٙ – ٔٔ٘ :أي تعاظم وتسإدس ،وتنإزه عإن إ مإا ال يليإث ب مالإو وجاللإو ،ومنإو تلس إم عبثإا  ،عإن
(ٕ)ٚ
السماو ِ
بن
ق َولَ ِك َّ
اى َمبا إَِّال ِببا ْل َح ِّ
بين * َمبا َخمَ ْق َن ُ
ات َو ْاأل َْر َ
ض َو َما َب ْي َن ُي َما َال ِع ِب َ
ذلك علوا بي ار  ،و سولو تعإالىَ  :و َما َخمَ ْق َنا َّ َ َ
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بب ِْ
إدىا :أي
بان أ ْ
س ُ
أَ ْكثََرُى ْم َال َي ْعمَ ُم َ
س ُ
ون[الدتان ،]ٖٜ–ٖٛ :وقولإو تعإالى :أ ََي ْح َ
َّس ً
سبد [السيامإة ،]ٖٙ :وقولإوُ :
َن ُيتْ َبر َك ُ
اإل ْن َ
ميمال ال يحاسب وال يجازي ،وىو مح إن ار ظن ذلك فح قولو :أَي ْحس ِ
سبد  ،والثمإرة مإن تنزيإو اهلل
ان أ ْ
سُ
َ َُ
َن ُيتَْر َك ُ
ب ْاأل ْن َ
نفسو لي ون أدعى لعباده من ثرة إجاللو وتعظيمو والتسب لجميل أوامره ونواىيو(ٖ.)ٚ

ثانيا :تنزيو عباده لو تعالى عن كل عن ِّ
كل ما ال يميق بو.
(أ)

تنزيو المالئكة وحممة العرش:

والمالئ إإة مإإل مإإا تلسيإإم وعلإإو من إزلتيم وق إربيم مإإن التإإالث ،فإإننيم يفتتحإإون الميإإم بالتسإإبيح ،وىإإم مإإل ذلإإك ال
ون
يفترون ،وال يسأمون ،ول ثرة تسبيحيم فننيم ىم المسبِّحون فح الحسيسة ،وحث ليم أن يفتروا بذلكَ  :وِا َّنبا لَب َن ْح ُن َّ
الصبافُّ َ
ون[الصافات ،]ٔٙٙ-ٔٙ٘ :وما ثإرة تسإبيحيم إال ون التسإبيح أفضإ الإذ ر ومإن اومثلإة قولإو :قَبالُوا
س ِّب ُح َ
َوِا َّنا لَ َن ْح ُن ا ْل ُم َ
ِ
س ْبحا َن َك َال ِع ْمم لَ َنا إَِّال ما عمَّمتََنا إَِّن َك أَ ْن َ ِ
بيم[البسإرة ،]ٖٕ :قإا ابإن عبإاس :تنزييإاً لإك وتعظيمإاً عإن أن يعلإم
ُ َ
َ َ ْ
بيم ا ْل َحك ُ
بت ا ْل َعم ُ
َ
(ٗ)ٚ
الغيب أحد سواك .وقي  :تنزيياً لك عن االعتراض عليك فح ح مك وتدبيرك .
س ْب َحا َن َك أَ ْن َت َولِ ُّي َنا ِم ْن ُدوِن ِي ْبم
وقولإوَ  :وَي ْوَم َي ْح ُ
ش ُرُى ْم َج ِميعا ثَُّم َيقُو ُل لِ ْم َم َال ِئ َك ِة أ َ
َى ُؤَال ِ إِيَّا ُك ْم َكا ُنوا َي ْع ُب ُد َ
ون * قَالُوا ُ
بك ِم ْبن
َن َنتَّ ِخب َذ ِم ْبن ُدوِن َ
ان َي ْنَب ِغي لََنبا أ ْ
س ْب َحاَن َك َما َك َ
ون ا ْل ِج َّن أَ ْكثَُرُى ْم ِب ِي ْم ُم ْؤ ِم ُن َ
َب ْل َكا ُنوا َي ْع ُب ُد َ
ون[سبأ ،]ٗٔ – ٗٓ :وقولو :قَالُوا ُ
ِ
آبا ُىم َحتَّى َنسوا ِّ
ور[الفرقان.]ٔٛ :
الذ ْك َر َو َكا ُنوا قَ ْوما ُب ا
ُ
أ َْولِ َيا َ َولَك ْن َمتَّ ْعتَ ُي ْم َو َ َ ْ
ون ع ْن ِعب َ ِ ِ
وقا تعالى :إِ َّن الَِّذ َ ِ
ون[اوع ار  ،]ٕٓٙ :صإلة اآليإة
س ُج ُد َ
َ
ستَ ْك ِب ُر َ َ
س ِّب ُحوَن ُو َولَ ُو َي ْ
ين ع ْن َد َرِّب َك َال َي ْ
ادتو َوُي َ
بما قبليا :لما أمر اهلل  نبيو  باإل ثار من ذ ر اهلل  وىو تطاب ومتو من بعده  ما فح قولو تعالىَ  :وا ْذ ُك ْبر
ال وَال تَ ُك ْن ِم َن ا ْل َغ ِ
ِ
ين[اوع ار . )ٚ٘(]ٕٓ٘ :
افمِ َ
ضُّرعا َو ِخيفَة َوُد َ
َرَّب َك ِفي َن ْف ِس َك تَ َ
صِ َ
ون ا ْل َج ْي ِر م َن ا ْلقَ ْو ِل ِبا ْل ُغ ُد ِّو َو ْاْل َ
والثمإرة مإن تسإإبيح المالئ إةُ :يإإذ ّ رنا  أن لإو عبإاداّ مسإإتديمين لعبادتإو ،مإواظبين لإذ ره ،مالزمإين لتدمتإإو وىإم المالئ إإة،

لتعلموا أن اهلل ال يريد أن يت ثر بعبادت م من قلة ،وال ليتعزز بيا من ذلة ،وانما يريد نفل أنفس م

()ٚٙ

.

(ب) األنبيا عمييم السالم والمؤمنين:

بون إِ ْذ َذ َىبب م َغ ِ
فاونبيا ىم أ ثر الناس تعظيما وتسديسإاً لجنإاب اهلل ،قإا يإونس َ  :وَذا ُّ
الن ِ
َن لَ ْبن
اضببا فَظَ َّ
بن أ ْ
َ ُ
اد ِفي الظُّمُم ِ
ين[اونبيإا  ،]ٛٚ :ثإم يتبعإو فإح التعظإيم
ات أ ْ
َن َال إِلَ َ
َن ْق ِد َر َعمَ ْي ِو فَ َن َ
س ْبب َحا َن َك إِِّنبي ُك ْن ُ
بو إَِّال أَ ْن َ
بن الظَّبالِ ِم َ
بت ِم َ
بت ُ
َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ون ِفي َخ ْم ِ
ض
ون المَّ َو ِق َياما َوقُ ُعودا َو َعمَى ُج ُنوِب ِي ْم َوَيتَفَ َّكُر َ
ين َي ْذ ُك ُر َ
المؤمنون وقا اهلل حا يا عنيم :الَِّذ َ
ق َّ َ َ
ِ
ِ
اب َّ
الن ِ
بار[آ عمإران ،]ٜٔٔ :ذ إر فإح ىإإذه اآليإة أن مإن جملإإة مإا يسولإو أولإوا
َرَّب َنبا َمببا َخمَ ْق َ
سب ْبب َحا َن َك فَق َنبا َعب َذ َ
بت َىب َذا َبباطال ُ

اولبإإاب تنزيإإو ربيإإم عإإن ونإإو تلإإث السإإماوات واورض بإإاطال ،ال لح مإإة  عإإن ذلإإك عل إوا بي إ ار( .)ٚٚذ إإر موسإإح  مإإن
ير علم -عليإو الصإالة والسإالم -أن
ير * َوَن ْذ ُكَر َك َكِث ا
سِّب َح َك َكِث ا
الفائدة إعراك أتيو ىارون  فح النبوة فح ذلك فسا َ  :ك ْي ُن َ
مدار العبادات ليا والدين على ذ ر اهلل فسأ اهلل أن يجعإ أتإاه معإو يتسإاعدان ويتعاونإان علإى البإر والتسإوى في ثإر منيمإا
ذ ر اهلل من التسبيح والتيلي وغيره من أنواع العبادات(.)ٚٛ

ومن أعظم ما يستسى وتتضح بو المعالم ،وتستنير بو السلوب ،وتستوضح بو الدروب من نبأ المرسلين :إعظاميم واجالليم
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هلل -تبارك وتعالى ،)ٜٚ(-وأنيم قدوة فح العبادة ،والسلوك واوتالث فينبغح لنا تتبل آثارىم واالىتدا بيدييم.
(ج) تسبيح الحيوانات ،والطيور ،والجمادات:

ش ٍ
ِ
ِ ِ
بون
بو َّ
ات َّ
س ِّب ُح لَ ُ
الس ْببعُ َو ْاأل َْر ُ
الس َبم َاو ُ
س ِّبب ُح ِب َح ْم ِبد ِه َولَ ِك ْبن َال تَ ْفقَ ُي َ
بي إَِّال ُي َ
قا تعالى :تُ َ
ض َو َم ْبن فبيي َّن َوِا ْن م ْبن َ ْ
ور[اإلس ار  ،]ٗٗ :عح فح العالم منزه هلل تعإالى عإن السإو الإذي ىإو صإفة الحإدوث ولإيس فإح
ان َحمِيما َغفُ ا
يح ُي ْم إَِّن ُو َك َ
سِب َ
تَ ْ

العالم عح إال وىو دا بما فيو من دالئإ تلسإو وقدرتإو واقتضإائو تالسإاً ال يعإبو عإيئا ممإا تلإث ،علإى أن اهلل تعإالى منإزه عإن
بو َم ْبن ِفببي
إ سإو ونسإص ،وىإإذا ىإو الإذي ال يفيمإو وال يفسيإإو ثيإر مإن النإإاس (ٓ ،)ٛوقولإو تعإالى :أَلَب ْبم تَ َبر أ َّ
س ِّبب ُح لَب ُ
َن المَّب َبو ُي َ
ات ُكب ٌّبل قَب ْبد عمِببم صب َبالتَ ُو وتَس بِبيح ُو والمَّب ُ ِ
ض والطَّ ْيببر صببافَّ ٍ
َّ ِ
بون[النإإور ،]ٗٔ :ولإإيس معنإإح ىإإذا أن
بيم ِب َمببا َي ْف َعمُب َ
َ ْ َ َ
َ َ َ
السب َبم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ُ َ
بو َعمب ٌ
للجمادات تسبيح وتمييز بالمعنى الموجود فح اإلنسإان ،بإ ىإو استسإالم وقيإر وحتإى ال إافر يسإبح بلسإان حالإو ال بلسإان مسالإو(ٔ،)ٛ
السبماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
مإا فإح قولإو تعإالى :أَفَ َغ ْي َبر ِد ِ
بون[آ عمإران:
بون َولَ ُ
ض طَ ْوعبا َوَكْرىبا َوِالَ ْي ِبو ُي ْر َج ُع َ
يبن المَّ ِبو َي ْب ُغ َ
بو أ ْ
َسبمَ َم َم ْبن فبي َّ َ َ
ٖ ،]ٛقإإا ابإإن ثيإإر" :المإإؤمن مستسإإلم بسلبإإو وقالبإإو هلل ،وال إإافر مستسإإلم هلل رىإإا ،فننإإو تحإإت التسإإتير والسيإإر والسإإلطان العظإإيم
الذي ال يتال

(ٕ)ٛ

وال يمانل"

.

وقا السعدي" :أي التلث ليم منسادون بتستيره مستسلمون لو طوعا واتتيإارا ،وىإم المؤمنإون المسإلمون المنسإادون لعبإادة
ربيإإم ،و رىإإا وىإإم سإإائر التلإإث ،حتإإى ال إإافرون مستسإإلمون لسضإإائو وقإإدره ال تإإروج ليإإم عنإإو ،وال امتنإإاع ليإإم منإإو ،واليإإو مرجإإل
(ٖ)ٛ
ِ
بج ُد َمب ْبن ِفببي
سب ُ
التالئإإث ليإإا ،فإإيح م بيإإنيم ويجإإازييم بح مإإو الإإدائر بإإين الفضإ والعإإد "  ،و إإذلك قولإإو –سإإبحانوَ :-ولِمَّببو َي ْ
ِ
السماو ِ
صِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ال[الرعد.]ٔ٘ :
ض َ
ط ْوعا َو َك ْرىا َوظ َال لُ ُي ْم ِبا ْل ُغ ُد ِّو َو ْاْل َ
َّ َ َ
قا ابن ثيإر" :يتبإر تعإالى عإن عظمتإو وسإلطانو الإذي قيإر إ عإح  ،ودان لإو إ عإح  ،وليإذا يس ُإجد لإو إ ّ عإح
طوعا من المؤمنين ،و رىا من المعر ين"(ٗ. )ٛ

َن
واليداية من تسبيح ال ون :لما ذ ر اهلل تعالى سجود ال ائنات لو طواعية ،فص فح حا الناس فسا  :أَلَ ْم تََر أ َّ
الشبجر والبدَّو ُّ ِ
السماو ِ
ِ
بن َّ
ُّ
النبا ِ
ات َو َم ْن ِفي ْاأل َْر ِ
ض َو َّ
س
يبر ِم َ
المَّ َو َي ْ
وم َوا ْل ِج َببا ُل َو َّ َ ُ َ َ
الش ْم ُ
س ُج ُد لَ ُو َم ْن في َّ َ َ
اب َو َكث ٌ
س َوا ْلقَ َم ُر َوالن ُج ُ
ِ
ِ
ير َح َّ
شا ُ [الحإة .]ٔٛ :فيال نت أييا اإلنسإان مإن
اب َو َم ْن ُي ِي ِن المَّ ُو فَ َما لَ ُو ِم ْن ُم ْك ِرٍم إِ َّن المَّ َو َي ْف َع ُل َما َي َ
ق َعمَ ْيو ا ْل َع َذ ُ
َو َكث ٌ
المسبحين المطعين هلل لتفوز فح دار رامتو.
املطلب الجاىٕ :أثر التشبٔح على ىفص اإلىشاىٔة.

ومن الفوائد العظيمة من التسبيح فح نفس اإلنسانية أن يجنح ثمار منيا:

ٔ)

نزول الرضا والطمأنينة:

الش ْبم ِ
س ِّبب ْح ِب َح ْم ِبد َرِّبب َك قَْبب َل طُمُبوِع َّ
س َوقَْب َبل
اصبِبْر َعمَبى َمبا َيقُولُ َ
والتسبيح والرضا النفسح مسترنان قا اهلل تعالى :فَ ْ
بون َو َ
ِ
اف َّ
الن َي ِ
ضبى[طإو ]ٖٔٓ :ىإذا أمإر مإن اهلل -تعإالى -بالتسإبيح سإائر اليإوم ووعإد
س ِّبب ْح َوأَ ْ
ط َبر َ
بار لَ َعمَّب َك تَْر َ
ُغُروِب َيا َو ِم ْن آ َنا المَّْي ِبل فَ َ

منإإو -تعإإالى -بإإنن از الرضإإا فإإح الإإنفس ،لسإإد اسإإتوعب التسإإبيح سإإائر اليإإوم فيإإو قبإ العإإروث وقبإ الغإإروب ،وآنإإا الليإ وأو
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النيار وآتره! إنو اليوم لإو! ومتإى مإا اسإتوعبت وقتإك بالتسإبيح نإز الرضإا بسلبإك ذلإك أن التسإبيح اتصإا بإاهلل ،والإنفس
التح تتص باهلل تطمئن وترضى فالرضا ثمرة التسبيح والعبادة ينبت من دات النفس ويترعرع فح حنايا السلب ،ومتى مإا

نز الرضا بالسلب طابت الحياة و ازنإت  ...والرضإا فإح ىإذه اآليإة عإام فإح الإدنيا واآلتإرة(٘ ،)ٛويإنع س علإى السلإب إيجابإا نتيجإة
لعإإيود المسإإبح اتصإإا

ربإإو –الإإذي يسإإير اومإإور ويتصإإر بالمسإإادير– بمإإدي ال نيإإائح مإإن الرحمإإة والفض إ والح مإإة وال إإرم

وغيرىا من صفات ال ما التح نؤثر فح السلب وتسمو بإو لمإا تإذ ر المسإبح صإفة منيإا( ،)ٛٙونإور تز إو بإو الإنفس وتطيإر ممإا
()ٛٚ
إبر بالتسإإبي ِح ون ِذ إإر ِ
إب الصإ ِ
الرح إةَ إذ ال
اهلل تعإإالى يفيإ ُإد السإإلوةَ و ا
أمإ َإر تعإإالى َعسيإ َ
َ
ي إإون قإإد دنسإإيا فإإح الغفلإإة والتطايإإا َ .
دون لسا ِ اهلل تعالى(.)ٛٛ
نين َ
للمؤ ِم َ
راحةَ ُ
قا تعالى :ولَقَ ْد َنعمَم أ ََّن َك ي ِ
ين[الحجإر،]ٜٜ-ٜٚ :
بن َّ
ض ُ
السبا ِج ِد َ
س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َرِّب َك َو ُك ْن ِم َ
ص ْد ُر َك ِب َما َيقُولُ َ
َ
ون * فَ َ
يق َ
َ
ُْ
يإد علإى أن التسإبيح والتحميإد واإل ثإإار مإن ذ إر اهلل ،واالعإتغا بعبادتإإو مإل مإا فيإو مإن التيإرات واوجإور ،أنيإا تعإرح الصإإدر
وتيون المعاث وتسلح عن المصائب(.)ٜٛ

وقا العنسيطح" :اعلم أن ترتيبو ج وعال اومر بالتسبيح والسجود على ضيث صدره  بسبب ما يسولإون لإو مإن السإو

اسبتَِعيُنوا
دلي على أن الصالة والتسبيح سبب لزوا ذلك الم روه ،ولذا إان  إذا حإز بإو أمإر بإادر إلإى الصإالة ،وقإا تعإالىَ :و ْ
الص ِ
الة  ...اآلية [ٕ.)ٜٓ("]ٗ٘/
الص ْب ِر َو َّ
ِب َّ
ٕ)

النصر والتأييد وتيسير األعمال:

ون[اونفا .]ٗ٘ :
آم ُنوا إِ َذا لَ ِقيتُ ْم ِف َئة فَاثُْبتُوا َوا ْذ ُك ُروا المَّ َو َك ِث ا
ير لَ َعمَّ ُك ْم تُ ْفمِ ُح َ
ُّيا الَِّذ َ
قا تعالىَ  :يا أَي َ
ين َ
بأن" :اومر باإل ثار من ذ ر اهلل تعالى فح أضيث اووقات وىإو وقإت التحإام الستإا دليإ واضإح علإى
ّ
وضح العنسيطح ّ

أن المسلم ينبغح لو اإل ثار من ذ ر اهلل على

حا

وال سيما فح وقت الضيث ،والمحب الصادث فإح حبإو ال ينسإى محبوبإو

عنإد نإإزو العإإدائد"(ٔ ،)ٜوالإذ ر يعإإم التسإإبيح وغيإره فيإو عإإام .وىإإو يعإإين علإى العبإإادات مإإا فإإح الإذ ر المعإإروع بعإإد الصإإالة

(المَّي َّبم أ ِ
ادِتب َك)(ٕ ،)ٜوقإإد سإبث قإو السإعدي –رحمإإو( :-أن التسإبيح تيإون المعإاث وتسإإلح
َعَّنبا َعمَببى ُ
سب ِبن ِع َب َ
شب ْك ِر َكَ ،وِذ ْك ِبر َكَ ،و ُح ْ
ُ
عن المصائب(ٖ .))ٜوالمعاث يدت فيو معاث العم الدنيوي ،فعن علح :أن فاطمة علييما السالم عإ ت مإا تلسإى فإح يإدىا مإن

الرحى ،فأتت النبح  تسألو تادما فلم تجده ،فذ رت ذلك لعائعة ،فلما جا أتبرتو ،قا  :فجا نا وقإد أتإذنا مضإاجعنا ،فإذىبت
أقوم ،فسا « :م انك» فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميو على صدري ،فسا « :أال أدل ما علإى مإا ىإو تيإر ل مإا مإن تإادم؟ إذا
أويتما إلى فراع ما ،أو أتذتما مضاجع ما ،ف ب ار ثالثا وثالثين ،وسبحا ثالثا وثالثين ،واحمدا ثالثإا وثالثإين ،فيإذا تيإر ل مإا مإن
تادم» وعن ععبة ،عن تالإد ،عإن ابإن سإيرين ،قإا « :التسإبيح أربإل وثالثإون»(ٗ ،)ٜقإا أبإن اوثيإر" :وفيإو أن مإن واظإب علإى
ىإإذا الإإذ ر عنإإد النإإوم لإإم يصإإبو إعيإإا  ،ون فاطمإإة عإ ت التعإإب مإإن العمإ  ،فأحاليإإا  علإإى ذلإإك ،إإذا أفإإاده ابإإن تيميإإة ،وفيإإو
نظإإر ،وال يتع إإين رف إإل التعإإب ،بإ إ يحتمإ إ أن ي إإون م إإن واظ إإب عليإإو ال يتض إإرر ب ثإ إرة العمإإ وال يع إإث علي إإو ولإإو حصإ إ ل إإو
التعب"(٘ ،)ٜوأتر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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اخلامتة.

لسد توص ىذا البحث إلى النتائة والتوصيات اآلتية:

أىم نتائج البحث:

ٔ -ألفإإاظ التسإإبيح ومعإإتساتو مإإن تإإال المعإإانح السإإياقية و المعإإانح المعجميإإة ىإإح التنزيإإو ،والتعظإإيم ،و التسإإديس ،والتعجإإب،
والدعا  ،والذ ر ،والصالة.
موضعا بصيغ الماضح والمضارع واومر ،يد أىمية التسإبيح وم انتإو العظيمإة
ٕ -وروده فح السرآن فح سب ٍل وثمانين
ً
من اوذ ار.
ٖ -مإن اليإدايات المسإتفادة :مإن تسإبيح اهلل نفسإو أنإو أدعإى لعبإاده مإن ثإرة إجاللإو وتعظيمإو والتسبإ لجميإل أوامإره ونواىيإو،
ومن تسبيح حملة العرش أنيم أنمإوذج مإن المالئ إة المسإتديمين لعبادتإو ،المإواظبين لإذ ره ،المالزمإين لتدمتإو لتعلمإوا أن
اهلل ال يريد أن يت ثر بعبادت م من قلة ،وال ليتعزز بيا من ذلة ،وانما يريد نفل أنفس م.

ٗ -ال بد فح تنزيو اهلل من

نسص وعيب إثبات ال ما لو ج وعال ون النفح المحض ال يد علح ال ما .

التوصيات:
تُ ِ
وصح ىذه الدراسة بعناية المتتصصين بالدراسات السرآنيإة ،د ارسإة اآليإات التإح تتعلإث باوذ إار العإرعية إالت بير والتيليإ ،

ومعرفة ىداياتيا واتراجيا فح ع

بحوث وأوراث علمية لتعم الفائدة.

اهلْامش.
)ٔ( ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن ز ريا ،معجم مقاييس المغة ،تحسيث :عبد السالم محمد ىارون ،دار الف رٖٜٜٔ ،ىإ.)ٕٔ٘ /ٖ( ،
)ٕ( المناوي ،محمد عبإد الإرؤو  ،التوقيبف عمبى ميمبات التعباريف ،تحسيإث :د .محمإد رضإوان الدايإة ،بيإروت ،دار الف إر ،دمعإث
(طٔ) ،ٔٗٔٓ ،ص ،ٕٜٓتير اليدي ،أسرار لفظ التسبيح ،بحث ماجستير ،صٕٗ.

)ٖ( العنسيطح ،محمد اومإين بإن محمإد المتتإار ،أضبوا البيبان فبي إيضباح القبرآن ببالقرآن ،دار الف إر للطباعإة والنعإر والتوزيإل
بيروت – لبنان ،الطبعةٔٗٔ٘ :ىإٜٜٔ٘ -م.)ٖٕٔ /ٕ( ،

)ٗ( محمد بن أحمد اوزىري ،تيذيب المّغة ،تحسيث :محمد عوض مرعب ،بيروت ،دار إحيا التراث العربحٕٓٓٔ ،م.)ٜٔٙ /ٗ( ،
)٘( نفس المصدر (ٗ.)ٖٖٜ/

) (ٙتير اليدي ،أسرار لفظ التسبيح)ٕ٘( ،

) (ٚد .مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ،ملتسى أى التفسيرhttps: //vb.tafsir.net/forum ،
) (ٛالبتاري ،صحيح البخاري ،تاب مواقيت الصالة ،باب فض العصر رقم .ٕٜ٘

) (ٜالسرطبح ،محمد بن أحمد بن أبح ب ر ،الجامع ألحكام القرآن ،مؤسسة الرسالة( ،طٔ).)ٗٓٔ :ٔٛ( ،
)ٓٔ( الساسمح ،محمد جما الدين الساسمح ،محاسن التأويل ،الم تبة العاملة ،صٖٓٔ بتصر .
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)ٔٔ( الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد ،جامع البيان في تأويل القرآن ،مؤسسة الرسالة( ،طٔ)ٕٓٓٓ ،م.)ٔٓٛ /ٕٔ( ،
)ٕٔ( العنسيطح ،أضوا البيان.)ٖٕٕ /ٕ( ،

)ٖٔ( البتاري ،صحيح البخاري ،تاب التيجد ،باب تحريض النبح  على صالة اللي والنواف من غير إيجاب ،ح (.)ٔٓٚٙ

)ٗٔ( مسلم ،صحيح مسمم ،تاب صإالة المسإافرين وقصإرىا ،بإاب جإواز صإالة النافلإة علإى الدابإة فإح السإفر حيإث توجيإت ،بإاب
جواز صالة النافلة على الدابة فح السفر حيث توجيت ،ح(ٓٓ.)ٚ

)٘ٔ( الزجاج ،إبراىيم بن السري بن سي  ،معاني القرآن واعرابو ،بيروت ،عالم ال تب( ،طٔ)ٔٗٓٛ ،ىإٜٔٛٛ-م.)ٜٗٓ /ٔ( ،
) (ٔٙالسرطبح ،الجامع ألحكام القرآن .)ٜٔٙ /ٔ( ،الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن.)ٖٕٜ/ٔٚ( ،

) (ٔٚعياب الدين أبو العباس أحمد بإن حسإين ،شبرح سبنن أببي داود ،تحسيإث :عإدد مإن البإاحثين بإدار الفإالح( ،طٔ)ٖٔٗٚ ،ى إ/
ٕٓٔٙم.)ٔٓ /ٜ( ،

) (ٔٛنيلة زىدي ،التسبيح في ضو القران الكريم ،صٖٔ.

) (ٜٔابن اوثير ،أبو السعادات المبارك بن محمد الجإزري ،النياية في غريب الحديث واألثر ،بيإروت ،الم تبإة العلميإةٖٜٜٔ ،ىإإ،
(ٕ.)ٖٖٛ /

)ٕٓ( السرطبح ،الجامع ألحكام القرآن.)ٖٖٔ /ٛ( ،

)ٕٔ( محمد جما الدين الساسمح ،محاسن التأويل ،الم تبة العاملة ،ص.ٚ

)ٕٕ( ابن حنبإ  ،أحمإد بإن محمإد أبإو عبإد اهلل العإيبانح ،مسبند اإلمبام أحمبد (ت ٕٔٗىإإ) ،مؤسسإة قرطبإة – السإاىرة ،ح(ٕ،)ٔٗٙ

والترمذي ،محمد بن عيسى الترمذي السلمح ،سنن الترمذي ،تحسيث :أحمد محمد عا ر وآترون ،بيإروت ،دار إحيإا التإراث

العربح ،ح (ٖ٘ٓ٘).

)ٖٕ( أبو المظفر السمعانح ،منصور بن محمد ،تفسير القرآن ،دار الوطن  -الرياضٜٜٔٚ ،م.)ٕٕٔ /ٖ( ،
)ٕٗ( مسلم ،صحيح مسمم ،تاب الصالة ،باب النيح عن ق ار ة السرآن فح الر وع والسجود.)ٖٗٛ /ٔ( ،

)ٕ٘( العو انح ،محمد بن علح بن محمد ،فبتح القبدير الجبامع ببين فنبي الروايبة والدرايبة مبن عمبم التفسبير ،بيإروت ،دار الف إر،
(ٕ.)ٕٛٔ /

) (ٕٙينظر :ابن عاعإور ،محمإد الطإاىر بإن عاعإور ،التحريبر والتنويربب ،الطبعإة التونسإية .)ٗٓ٘/ٔ( ،والسرطبإح ،الجبامع ألحكبام
القرآنٕٚٙ/ٔ ،

) (ٕٚالطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن.)ٖٙٚ /ٕٗ( ،

) (ٕٛمسلم ،صحيح مسمم ،تاب الصالة ،باب النيح عن ق ار ة السرآن فح الر وع والسجود ،ح(.)ٖٗٛ /ٔ( ،)ٜٗٚ
) (ٕٜمأمون حموش التفسير المأمون عمى منيج التنزيل والصحيح المسنون.)ٔٛٗ/ٔ( ،

)ٖٓ( عبد ال ريم بن ىوازن السعيري ،لطائف اإلشارات ،تحسيث :إبراىيم بسيونح ،الييئة المصرية العامة لل تاب.)ٕٙٓ /ٖ( ،

)ٖٔ( صالح بن عبد اهلل بن حميد إمام وعدد من المتتصين ،نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكبريم  ،جإدة ،دار الوسإيلة
للنعر والتوزيل( ،طٗ).)ٜٕٛ /ٖ( ،

)ٕٖ( ينظر :العو انح ،فتح القدير (ٖ .)ٕ٘ٛ /السرطبح ،الجامع ألحكام القرآن.)ٖٖٔ /ٔٓ( ،
)ٖٖ( [(مث الفرخ) أي ضع .
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)ٖٗ( مسلم ،صحيح مسمم ،تاب الذ ر والدعا والتوبة واالستغفار ،باب راىة الدعا بتعجي العسوبة فح الدنيا.)ٕٓٙٛ /ٗ( ،

)ٖ٘( البتإإاري ،صببحيح البخبباري ،تإإاب الغس إ  ،بإإاب عإإرث الجنإإب وأن المسإإلم ال يإإنجس (ٔ ،)ٜٔٓ /ح( .)ٕٜٚومسإإلم ،صببحيح
مسمم تاب الحيض ،باب الدلي على أن المسلم ال ينجس (ٔ )ٕٕٛ/رقم (ٔ.)ٖٚ

) (ٖٙينظر :ابن ثير ،إسماعي بن عمر بن ثير ،تفسير القرآن العظيم ،دار طيبة للنعر والتوزيل.)ٕٗ٘/ٕ( ،

)[ (ٖٚالبس إرة[ ،]ٖٓ :الرعإإد[ ]ٖٔ :الحجإإر[ ،]ٜٛ :اإلسإ إ ار [ ،]ٗٗ :اإلس إ ار [ ،]ٕ٘ :طإإو[ ،]ٖٔٓ :الفرقإإان[ ،]٘ٛ :الس إإجدة،]ٔ٘ :
[الزمر[ ،.]ٚ٘ :غافر[ ،]ٚ :غافر[ ،]٘٘ :العورى[ ،]٘ :ث[ ،.]ٖٜ :الطور[ ،]ٗٛ :النصر.]ٖ :

) (ٖٛالبساعح ،إبراىيم بن عمر ،نظبم البدرر فبى تناسبب اْليبات والسبور ،دار ال تإب العلميإة إ بيإروت( ،طٕ)ٕٕٓٓ ،مٕٔٗٗ/ىإإ،
(ٔ.)ٔٓٙ /

) (ٖٜابن عاعور ،التحرير والتنوير.)ٜ٘ /ٜٔ( ،

(40) http: //almoslim.net/tarbawi/291851

)ٔٗ( مسلم ،صحيح مسمم ،تاب الصالة ،باب ما يسا فح الر وع والسجود رقم ٗ.ٗٛ

)ٕٗ( وينبغح أن يعلم أن النفح ليس فيو مدح وال ما  ،إال إذا تضمن إثباتا ،واال فمجرد النفح لإيس فيإو مإدح وال مإا

ون النفإح

المحض عدم محض .ينظر :محمد جما الدين الساسمح ،محاسن التأويل ،ص.ٜ
)ٖٗ( ابن ثير ،تفسير القرآن العظيم.)ٗٙ/ٚ( ،

)ٗٗ( الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن.)ٗٚ٘ /ٔ( ،
)٘ٗ( مسلم ،صحيح مسمم ،تاب الذ ر والدعا والتوبة باب فض التيلي والتسبيح والدعا  ،رقم (ٗ.)ٕٜٙ

) (ٗٙاولوسح ،عياب الدين محمود ابن عبداهلل الحسينح ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،موقل التفاسإير،
.)ٔٙٙ /ٕٖ( http: //www.altafsir.com

) (ٗٚندو ،محمد بن إسحاث بن ندو ،التسبيح في الكتاب والسبنة والبرد عمبى المفباىيم الخاطئبة ،الريإاض ،م تبإة دار المنيإاج،
(ٔ.)ٜٗٚ/

) (ٗٛحسإإين أحمإإد عبإإدالسادر ،فضببائل تسبببيح اهلل تعببالى ،عإإب ة اولو إة
/#ixzz6f9uUh3EV

https: //www.alukah.net/sharia/0/95511

) (ٜٗالعنسيطح ،أضوا البيان ( .)ٖٕٗ /ٚوينظر :السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ،تيسير الكريم الرحمن فبي تفسبير كبالم
المنان ،مؤسسة الرسالة ،ص.٘ٔٙ

)ٓ٘( موسوعة التفسير الموضوعح للسران ال ريم( ،التسبيح).https: //modoee.com/show-book-scroll/317?q ،
)ٔ٘( ابن ثير ،تفسير القرآن العظيم.)٘ /ٚ( ،
)ٕ٘( نضرة النعيم ،مرجل سابث.)ٜٛٔ /ٖ( ،

)ٖ٘( السرطبح ،الجامع ألحكام القرآن.)ٜٔ٘ /ٔ٘( ،

)ٗ٘( اتتلفإإوا فإإح التسإإبيح المسإإند إلإإى السإإموات واورض ،والحيوانإإات والجمإإادات وغيإإرىم ،ىإ ىإإو التسإإبيح بلسإإان المسإإا  ،تسإإبيح
المالئ ة واإلنس والجن ،وبلسان الحا

تسبيح؟ للمزيد :ينظر :العنسيطح ،أضوا البيان.)ٕ٘٘ /٘( ،

)٘٘( السرطبح ،الجامع ألحكام القرآن.)ٕٚٛ/ٔٔ( ،
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الن ْعإرٜٜٕٔ ،م،
صَ
للطباعإة و ّ
الم تبإة العصإرية َ
) (٘ٙأبو الطيب محمد صديث تانُ ،
فتح البيبان فبي مقاصبد القبرآنَ ،بيإروت َ
إيداَ ،
(٘ٔ.)ٖٖٗ /
) (٘ٚال يتفلون :ال يبصسون

) (٘ٛجعا  :ىو تنفس المعدة من االمتال .
) (ٜ٘مسلم ،صحيح مسمم ،تاب الجنة ،وصفة نعيميا وأىليا ،باب فح صفات الجنة وأىليا وتسبيحيم فييا ب رة وععيا.)ٕٔٛٓ /ٗ) ،

)ٓ (ٙالبغوي ،الحسين بن مسعود ،تفسير البغوي ،تحسيث :محمد عبد اهلل النمر  -عثمان جمعة ضميرية  -سليمان مسإلم الحإرش،
إدار طيبة للنعر والتوزيل( ،طٔ).)ٕٖٔ /ٗ( ،

)ٔ (ٙبمعنى الذ ر.

)ٕ (ٙالبدر ،عبد الرزاث بن عبدالمحسن العباد ،فقو األدعية واألذكار ،الرياض ،م تبة دار المنياج( ،طٔ) ٖٗٗٔه ،ص٘.ٔٚ

)ٖ (ٙد .الحسي إبراىيم بن محمد ،سبحان اهلل :معناىا وأىميتيا وحكميا/https: //www.alukah.net/sharia/0/102019 ،

)ٗ (ٙحمإزة عإواىنة ،تسببيح المبؤمنين فبي ضبو القبرآن الكبريمhttp: //www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2. ،
aspx?ID=6756 .

)٘ (ٙىح :سورة الحديد.

) (ٙٙينظر :أبو حيان اوندلسح ،محمد بن يوس  ،تفسير البحر المحيط ،دار الف ر .ٖٔٙ /ٛ ،والعنسيطح ،أضوا البيان.)ٗ /ٛ( ،
) (ٙٚالسعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،صٕٔ٘.
) (ٙٛابن ثير ،تفسير القرآن العظيم.)ٕٕٗ /ٗ( ،
)(ٜٙمجموعة من العلما بنع ار
اوميرية.)ٖٔٔٗ /ٜ( ،

مجمل البحوث اإلسالمية باوزىر ،التفسير الوسيط لمقرآن الكريم ،الييئة العامة لعإؤون المطإابل

(ٓ (ٚينظر :السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،ص،ٕٙٚ :
)ٔ (ٚالسرطبح ،الجامع ألحكام القرآن ،دار عالم ال تب ،الرياض ،الممل ة العربية السعوديةٕٖٔٗ ،ىإٕٖٓٓ/م.)ٖٕٕ /ٛ( ،
)ٕ (ٚالعنسيطح ،أضوا البيان.)ٖٖٙ /٘( ،

)ٖ (ٚينظر :البساعح ،إبراىيم بن عمر ،نظم الدرر في تناسب اْليات والسور.)ٖٕٛ /ٛ( ،
ِ
الب ِس ْيط.ٖ٘ٔ/ٕ ،
ير َ
)ٗ (ٚالواحدي ،علح بن أحمد بن محمد بن علح التَّ ْفس ُ
)٘ (ٚينظر أح ام السران البن العربح.)ٕٜٛ /ٕ( ،
) (ٚٙالسعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،صٖٗٔ.
) (ٚٚالعنسيطح ،أضوا البيان.)ٕٜٔ/ٔ( ،

) (ٚٛينظر :السعدي ،فتح الرحيم الممك  ،....مرجل سابث ،صٗٓ٘.

) (ٜٚتعظيم اونبيا هلل تعالى/https: //www.knowingallah.com/ar/articles ،
)ٓ (ٛالساسمح ،محاسن التأويل ،ص(ٖٗ) بتصر .
)ٔ (ٛنفس المرجل.

)ٕ (ٛابن ثير ،إسماعي بن عمر بن ثير تفسير القرآن العظيم.)ٜٙ /ٕ( ،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مزمل عابدًٓ
)ٖ (ٛالسعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،ص.ٖٔٚ
)ٗ (ٛابن ثير ،تفسير القرآن العظيم.)ٗٗٙ / ٗ( ،
)٘ (ٛالعم التفي

الثسي – التسبيح ،تطبة جمعةhttps: //khutabaa.com/khutabaa-section/ ،

) (ٛٙأ .د .مروان إبراىيم السيسح ،من مضامين التوحيد النفسية والتربوية ،لبنان -بيروت ،تاب ناعرون ،ص.ٛٚ
) (ٛٚا بن ندو ،التسبيح في الكتاب والسنة ،ص.ٜ٘ٙ
) (ٛٛالدرر السنيةdorar.net/tafseer/20/19 ،

) (ٜٛالسإعدي ،عبإإد الإإرحمن بإإن ناصإر ،فببتح الببرحيم الممببك العببالم فببي عمببم العقائببد والتوحيببد واألخببالق واألحكببام المسببتنبطة مببن
القرآن – الم تبة العاملة ،صٗ.ٔٙ

)ٓ (ٜالعنسيطح ،أضوا البيان.)ٖٕٕ /ٕ( ،
)ٔ (ٜالمرجل السابث.)ٔٓٔ /ٕ( ،

)ٕ (ٜأترجو أحمد ،ٖٙٓ /ٖٔ ،برقم (ٕ.)ٜٚٛ
)ٖ (ٜالسعدي ،فتح الرحيم الممك  ،....مرجل سابث ،صٗ.ٔٙ
)ٗ (ٜالبتاري ،صحيح البخاري ،تاب الدعوات ،باب الت بير والتسبيح عند المنام ح.)ٖٙٔٛ( :

)٘ (ٜابن اوثير ،أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ،جامع األصول في أحاديث الرسبول ،م تبإة الحلإوانح  -مطبعإة المإالح
 -م تبة دار البيان( ،طٔ).)ٕٖ٘ /ٗ( ،
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