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 (1)التسبيح

ِه،َّنحَمُدهَّوَنستعينُهَّوَنستغفُره،َّونعوُذَّبالل هَّمنَُّشروِرَّأنُفِسناَّومنَّسيِّئاتَّ إن َّ الحمَدَّلل 

َّله، ُهَّفالَُّمِضل  َّالل ُهَّوحدهَّنَّالومنَُّيضلِْلَّفالَّهادَيَّله،َّوأشهُدَّأَّأعمالِنا،َّمنَّيهِدهَّالل  َّإلهَّإال 

َّعبُدهَّورسولالَّشريكَّله،َّوأ دًا َُّمحم  َّأن  َّعليهَّوعىلَّآلهَّوأصحابهَّوسل مَّشهُد ُه ه،َّصل ىَّالل 

 تسليمًاَّكثيرًا.

ا بعد    :أمَّ

َّالت قوى،َّواستمسكواَّمنَّاإلسالمَّبالعروةَّالوثقى.َّ-َّلل هاَّعبادَََّّ-َّلل هفات قواَّا َّحق 

ها المسلمون:  أيُّ

الَّيليقََّّومامت صفَّبالكمالَّيفَّذاتهَّوأسمائهَّوصفاته،َّمتنزهَّعنَّالعيوبَّوالنقائصََّّلل ها

ُ ﴿َّ؛والصفاتَّالعىلَّوقرنَّذلكَّبالتسبيحأثبتَّلنفسهَّاألسماءَّالحسنى،َّ،َّبجاللهَّوكماله َله
اُء  مه سأ

ه نه اْلأ ُسأ ا ِفي الس   اْلأ ُ مه بيُِّح َله رأ مه يُسه
ه اْلأ هكييمُ وهاتي وه زييُز اْلأ عه

َّومنَّأسمائهَّضي وهُهوه الأ ،﴾

بوح بعظ َّكلمةَّيَُّ«َّلل هسبحانَّا»هَّعنَّكلَّسوء،َّوأي:َّالمنز ََّّ؛سبحانه:َّالسُّ تعنيَّأنَّوَّ،مَّهباَّالر 

منََّّ-،َّومنَّكلَّنقصَّ-منَّالصاحبةَّوالوالدَّوالولدَّوغيرَّذلكََّّ-هَّعنَّكلَّعيبَّمنز ََّّلل ها

َّماَّينايفَّأسماءهَّوصفاتهَّفهوَّمسب حَّعنه.-َّالعجزَّوالنومَّوالموتَّوغيرها َّ،َّوكلُّ

َّإليهََّّلل هاو َّنسبه َّما َّنفسه َّونفىَّعن َّوتنزيهه، َّوإجالله َّتعظيمه َّيفَّمواطن َّنفسه سب ح

َّفقال:َّالمشركون َّالولد، َّواتخاذ يِّكه رهبيِّ الأعيز  ﴿َّمنَّالشركاء ب انه ره م  ُسبأحه ُفونه ا ةي عه ،َّ﴾يهصي

                                           

ََّعبَّْ(1َّ) َّالشيخَّد. َّالثالثَّعَشرَّمنَّشهرَّألقاها َّالجمعة، َّيوم ُه، َّالل  َقُه ََّوف  َّالَقاِسِم ٍد َُّمَحم  َّْبِن َّالُمْحِسِن ُد

َّملسو هيلع هللا ىلص.شعبان،َّسنةَّاثنتينَّوأربعينَّوأربعَّمئةَّوألفَّمنَّالهجرة،َّيفَّمسجدَّالرسولَّ
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يي ﴿فقال:ََّّبالتوكلَّعليهَّ،َّوقرنَّتسبيحهسورَّمنَّكتابهَّبهَّسبعَّلل هاَّوافتتح ِّي اَّل  حه
ه الأ أ لَعه تهوهَّك  وه

ي  ه همأدي يحأ ِبي بِّ ُموُت وهسه َّ.﴾اله يه

للمقربينَّإليه،ََّّلل هاصطفاهَّاهوَّماَّمعَّإثباتَّالمحامدَّلهَّأفضلَّالكالم،َّوَّلل هوتسبيحَّا

 :َأْو لِِعَباِدهِ  ه  لَِمََلئَِكتِهِ َما اْصَطَفى اللَّ : َأيُّ الَكََلِم َأْفَضل؟ َقاَل »َّ:عليهَّوسلمَّلل هئلَّالنبيَّصىلَّاُسَّ

ْبَحاَن اللَّ  َّ.(مسلمَّرواه)َّ«ِه َوبَِحْمِدهِ س 

ي ﴿َّقالَّسبحانه:َّ،ومحلةَّالعرشَّالَّينقطعونَّعنَّالتسبيحََّّ نأ اَّل  رأشه وهمه أميلُونه الأعه ينه َيه
 ُ وأَله بيُِّحونه حه يِّهيمأ يُسه ب همأدي ره المالئكةَّمعَّماَّوكلَّإليهمَّمنَّاألعمالَّالعظيمةَّدائبونَّعىلَّو،َّ﴾ِبي

بيُِّحونه الل  ﴿َّ؛التسبيحَّمنَّغيرَّانقطاعَّوالَّتعب ال  يُسه ونه يأله وه ُُتُ فأ اره اله يه وهمَّبتسبيحَّربِّهمََّّ،﴾هه

بيُِّحونه ِإَون  ﴿َّ؛يشرفون ُمسه
أ ُن ال هحأ مَّ َسبََّح َأْهل   ه  إَذا َقَضى اللَّ »و،َّ﴾ا له َأْمرًا َسبََّح َحَمَلة  الَعْرِش، ث 

َغ التَّْسبِيح  َأْهَل هَ  ْم، حتَّى َيْبل  وَنه  ََمِء الَِّذيَن َيل  ََمِء الدُّ  ِذهِ السَّ َّ.(مسلمَّرواه)َّلل هتعظيماًَّألمرَّاَّ«ْنَياالسَّ

ب  ﴿َّ؛ةَّبكمالهَّخاضعةَّلسلطانهمقر ََّّلل هوالسمواتَّواألرضَّومنَّفيهنَّكلهاَّتسبحَّ حه سه
ي  ا ِفي الس  لِلي  هكييمُ مه  مه زييُز اْلأ عه

رأضي وهُهوه الأ
ه اْلأ َّ.﴾وهاتي وه

واَّبه،َّفموسىَّعليهَّالسالمَّأرسلهَّوالرسلَّصفوةَّالخلقَّدعواَّأقوامهمَّإىلَّالتسبيحَّوتحل َّ

هألي ﴿َّ:إىلَّفرعونَّفسألَّربهَّوزيراًَّيشاركهَّيفَّرسالتهَّوكثرةَّالتسبيحَّلل ها
ه
نأ أ زييراً ميِّ  وه

ِّ
عهل ِلي اجأ  وه

خي  *
ه
اُرونه أ زأريي * هه

ه
يهي أ ُددأ ب مأريي*َّ اشأ

ه
ُه ِفي أ يكأ ْشأ

ه
أ ثيرياً  * وه كه كه بيِّحه أ نُسه

ُكرهكه  *َكه نهذأ وه
ثيرياً  َّ،َّ﴾كه ََّّالموزكرياَّعليهَّالس  وهيَّعدمَّقدرتهََّّ،عىلَّوجودَّالولدجعلَّلهَّآيةَّوَّرهَّربهَّبيحيىبش 

َّباإلشارة َّالناسَّإال َّاَّ،عىلَّكالم َّعىلَّتلكَّالحالَّلل هوأمره َّالتسبيحَّوهو َّ:فقالَّ،بمالزمة

يحأ ﴿ بِّ ثيرياً وهسه ب كه كه اذأُكر ر  اري وه بأكه اإلي ِّي وه يالأعهشي وسَّعنَّوخرجَّعىلَّقومهَّولسانهَّمحبَّ،﴾ب

َّسوء َّوال َّآفة َّغير َّمن َّكالمهم َّاو، َّبتسبيح َّباإلشارة ه ﴿َّ؛لل هأمرهم جه لَعه ره هي مينه قهوأمي  فهخه
وأحه 

ه
ابي فهأ ره ميحأ

أ ي ال شي ةً وهعه ره بيُِّحوا بُكأ ن سه
ه
أهيمأ أ

َّ.﴾اً إيَله
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ي  إين  :َّ﴿عزَّوجلقالََّّ،عنَّالعيوبَّوالنقائصَّلل هاَّتنزيهَّاألمموشأنَّالعلماءَّيفَّ ينه اَّل 
د يألذأقهاني ُسجهِّ ونه ل يُرِّ يأهيمأ َيه

له بأليهي إيذها ُيتأله عه أ الأعيلأمه مين قه وتُوا
ُ
يِّنهآ إين  * اً أ ب انه ره يهُقولُونه ُسبأحه وه

ُعوالً  فأ همه يِّنها ل ب ُد ره نه وهعأ
َّ.﴾َكه

يِّكه ﴿َّ:لَّالنهارَّوآخرهعليهَّوسلمَّأنَّيسبحهَّأو ََّّلل هاَّصىلَّانأمرَّنبي ََّّلل هوا ب همأدي ره بيِّحأ ِبي وهسه
بأله ُطلُوعي  ا الش  قه يهه بأله ُغُروب اوهمينأ آنهاءي الل  ﴿َّ:لَّالليلَّوآخرهوأو ََّّ،﴾مأسي وهقه ره طأ

ه
أ بيِّحأ وه فه يألي فهسه

ل  ال   اري لهعه َّ.﴾كه تهرأضه هه

قالََّّ،مقاصدَّالرسالةَّدعوةَّالخلقَّإليهولعظيمَّشأنَّالتسبيحَّوحاجةَّالخلقَّإليهَّفإنَّمنَّ

لأنهاكه شه إين  ﴿َّ:تعاىل رأسه
ه
ُمبهشيِّ  اً اهيدا أ ير اً وه نهذي ي  * اً وه يالِل  ُؤأميُنوا ب تُوهقيُِّروهُ ِلي ُروهُ وه زيِّ ُتعه ي وه رهُسوَلي  وه

يلً  صي
ه
أ ةً وه ره بيُِّحوهُ بُكأ تُسه ي  ﴿َّ:عبادهَّلل هوبذلكَّأمرَّا،َّ﴾وه

ه
ي يها أ ا اَّل  ُنواهه ه  ينه آمه راذأُكُروا الِل   اً  ذيكأ

ثيري يلً  * اً كه صي
ه
أ ةً وه ره بيُِّحوهُ بُكأ َّ.﴾وهسه

َّا َّكالم َّسمعوا َّإذا ر  ﴿َّ:لل هوالمؤمنون ب   اً دُسج  وا خه يِّ وهسه ب همأدي ره هيمأ وهُهمأ اله ُحوا ِبي
ونه  ُ ِبي تهكأ هسأ َّ﴾ي َّتسبحَّ، َّفلل هوالمخلوقاتَّعىلَّاختالفها َّيسبحَّ، عد بيُِّح ﴿َّ؛لل هالر  يُسه ُد الر  وه عأ

تيهي  يفه ُة مينأ خي يكه ئ
له أمه ال ي وه ه همأدي ََّّ،﴾ِبي َّوالجبال َّالسالموالطيور َّعليه َّداود َّبتسبيح ؛َّسب حت

خ  ﴿ اُوده وهسه عه ده نها مه الط  رأ نه وه بيِّحأ بهاله يُسه ي
ه  اْلأ عليهََّّلل هقالَّالنبيَّصىلَّاََّّ،لل هحتىَّالنملَّيسبحََّّ،﴾ريأ

ه  إَِلْيِه: َأْن َفَأْوَحى اللَّ  ،َفَأَمَر بَِقْرَيِة النَّْمِل َفأ ْحرَِقْت  ؛ِمَن اْْلَْنبَِياءِ  َقَرَصْت َنْمَلٌة َنبِّياً »َّ:وسلم

َسبِّح   ًة ِمَن اْل َمِم ت  مَّ
َّ.(رواهَّالبخاري)َّ«َقَرَصْتَك َنْمَلٌة َأْحَرْقَت أ 

قالََّّ،مقرًاَّبكماله،َّخاضعًاَّلسلطانهَّويحمدهَّلل هحَّماَّمنَّشيءَّيفَّالكونَّإالَّوهوَّيسبَِّّو

يحُ ﴿َّسبحانه: بِّ مه  تُسه ُ الس  ن فييهين  َله رأُض وهمه
ه اْلأ بأُع وه ين ِإَونوهاُت الس  ء   مِّ أ يحُ  إيال   َشه بِّ ي  يُسه ه همأدي  ِبي

له  نوه ُهونه  ال   كي قه ُهمأ  تهفأ بييحه هسأ َّ،َّقالَّابنَّمسعودبعضَّخلقهَّماَّشاءَّمنَّذلكَّلل همعَّاْسَّأََّوقدَّ﴾،َّت
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ِه َص َء َيْنب ع  ِمن َبْيِن أَ الََم َلَقْد َرأْيت  »:َّعنهَّلل هرضيَّا وِل اللَّ َم، ابِِع َرس  ه َعَلْيِه َوَسلَّ وَلَقْد َصلَّى اللَّ

نَّ  ْؤَكل  ك  َو ي  ََّّ.(البخاريرواهَّ)«َّا َنْسَمع  َتْسبِيَح الطَّعاِم وه 

َّا َّبتنزيه َّمأمورون َّكلهم َّذلكََّّلل هوالخلق َّعن َّمنهم َّاستكبر َّومن َّوعبادته، وإجالله

َّيسبحونَّ ي ﴿َّ؛غنيَّعنَّمجيعَّخلقهَّلل هواَّ،لل هافالمالئكة وا فهاَّل  ُ ِبه تهكأ يِّكه ينه عينأده ره فهإيني اسأ ب
يالل   ُ ب

بيُِّحونه َله ال  يُسه ُمونه يألي وه
ه
أ هسأ اري وهُهمأ اله ي َّ.﴾هه

انه ﴿:َّيفَّالمساءَّوالصباحَّوأرشدَّعبادهَّإىلَّتسبيحهَّ،سةحَّنفسهَّالمقد َّسب ََّّلل هوا فهُسبأحه
ي  بيُحونه  حينيه الِل  َّقالَّعليهَّالصالةَّوالسالم:َّ،وهوَّمنَّأفضلَّزادَّاآلخرةَّ،﴾ُتمأُسونه وهحينيه تُصأ

ْمِسي» ْصبِح  َوِحيَن ي  ْبَحاَن اللَّ  :َمْن َقاَل ِحيَن ي  ة  مِ  ؛ِه َوبَِحْمِدهِ س  َلْم َيْأِت َأَحٌد َيْوَم الِقَياَمِة  ،َئَة َمرَّ

َّا َجاَء بِِه، إَِّلَّ َأَحٌد َقاَل ِمْثَل َما َقاَل، َأْو َزاَد َعَلْيهِ 
ِ
ََّّ.(رواهَّمسلم)َّ«بَِأْفَضَل ِم

ُ ﴿َّ:فيهاَّويسبحَّلل هذكرَّايَُّأذنَّبرفعهاَّلََِّّ،لل هوالمساجدَّبيوتَّا ذينه الِل 
ه
عه ِفي ُبُيوت  أ ن تُرأفه

ه
 أ

ره  كه ُيذأ الي وه صه
اْلأ ُغُدويِّ وه

يالأ ا ب ُ فييهه
بيُِّح َله ُمُه يُسه ا اسأ َّ﴾فييهه ،َّ َّوركوعهاَّوالص  َّاستفتاحها الة

َّوسجودهاَّتسبيح،َّوبعدَّالفراغَّمنهاَّتسبيحَّمعَّتحميدَّوتكبير.

َّالنبيَّصىلَّا َّتسبيحعليهَّوسلمَّكلََُّّّلل هوحياة َّتنزيهََّّ،ها َّالقرآنَّومرَّبآيةَّفيها َّقرأ َّلل هإذا

َّقامَّمنَّالليلَّيطيلَّالتسبيحَّيفَّركوعهَّوسجوده،َّح،َّسب َّ وإذاَّسمعَّماَّالَّيليقَّبجنابَّوإذا

،َّوإذاَّركبَّدابةَّيفَّعرفَّذلكَّيفَّوجوهَّأصحابهيحهَّحتىَّيَُّكررَّتسببلَّويَّ؛لل هحَّاالربوبيةَّسب َّ

وإذاَّأوىَّ،َّحعجبَّمنهَّسب َّتََّوإذاَّرأىَّاألمرَّالذيَّيَُّ،َّحنزلَّأوَّهبطَّواديًاَّسب َّح،َّوإذاَّسفرَّسب َّ

َّ.وتكبيرَّحَّثالثًاَّوثالثينَّمعَّتحميدٍَّفراشهَّسب َّإىلَّ

عَّاألنبياءَّعندَّالشدائد،َّيونسَّعليهَّالسالمَّوهوَّيفَّظلماتَّالليلَّوالبحرَّسبيحَّمفزََّوالت َّ

َّبالت َّ َّربه َّنادى َّالحوت َّوالت َّوبطن ه إي  اله ﴿َّ:سبيحوحيد ِّ ال  إيَله انهكه إيني نأته ُسبأحه
ه
  أ

يمينيه الظ   مينه  ُكنأُت  ن  وقال:َّ﴿َّلل هاهَّافنج َّ؛َّ﴾ال
ه
نيه فهلهوأاله أ بيِّحي ُمسه

أ نه مينه ال نيهي *َّ ُه َكه هلهبيثه ِفي بهطأ ل
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ُثونه  إيِله  للجبلَّوجعلهَّدّكًاَّخرَّموسىَّصعقاَّوكانَّأولَّقولهَّحينََّّلل هاَّتجىلَّالم َّو،َّ﴾يهوأمي ُيبأعه

أُمؤأمينيني﴿َّ:أفاق ُل ال و 
ه
أ أ نها
ه
أكه وهأ انهكه ُتبأُت إيَله َّ.﴾ُسبأحه

عليهَّوسلمََّّلل هخرجَّالنبيَّصىلَّافَّ؛الكونَّأمرَّعجيبَّبذهابَّضوءَّالشمسحدثَّيفَّو

َّمعَّالتسبيحَّحتىَّانكشفَّماَّهبم.َّلل هىَّوذكرَّاصل َّفَّ،عاًَّزَِّمنَّبيتهَّفََّ

باإلكثارَّمنَّالتسبيحََّّلل هأمرهَّاَّعليهَّالصالةَّوالسالماشتدَّأذىَّالمشركينَّبالنبيََّّوحين

َّ َّقال َّوجل  َّ﴿عز  ه : أ لَعه ِبي ا  فهاصأ همأ مه بيِّحأ ِبي ُقولُونه وهسه بأله ُطلُوعي الش  يه يِّكه قه ب بأله دي ره مأسي وهقه
ا يهه انشراحَّالصدرَّيفَّأنََّّلل هاَّأحاطَّبهَّالهمَّوضاقَّبهَّالصدرَّمنَّاألذىَّأخبرهَّاولم َّ،َّ﴾ُغُروب

ن  ﴿:َّالتسبيحَّوالصالة
ه
دأ نهعألهُم أ لهقه ُقولُونه وه ا يه يمه ُركه ب دأ يُق صه ه  *كه يهضي بيِّحأ ِبي ُكن فهسه يِّكه وه ب مأدي ره

نه الس   ينه ميِّ دي َّ.﴾اجي

عنهاَّإىلََّّلل هاشتكتَّفاطمةَّرضيَّاَّ؛قوةَّيفَّالبدنفهوَّ،َّلل هوذكرهَّقربةَّإىلَّاَّلل هوتسبيحَّا

فأمرهاَّبالتسبيحَّوالتكبيرَّوالتحميدََّّ،عليهَّوسلمَّتعبَّالخدمةَّيفَّبيتَّزوجهاَّلل هالنبيَّصىلَّا

َّ.(متفقَّعليه)

َمْن »:َّعليهَّوسلمَّلل هقالهَّالنبيَّصىلَّاذكرَّمطلعهَّتسبيح،َّمَّبهَّالعبدَّمجلسهَّتَِّخَّْوخيرَّماَّيََّ

مَّ  ه  ْبَحاَنَك اللَّ وَم ِمْن ََمْلِِسِه َذلَِك: س  ، َفَقاَل َقْبَل َأْن َيق  َر فِيِه َلَغط ه  َوبَِحْمِدَك،  َجَلَس فِي ََمْلِس  َفَكث 

َك َوَأت وب  إَِلْيَك َأْنَت أَ   إَِلَه إَِّلَّ َأْشَهد  َأْن ََّل  ِفَر َله  َما َكاَن فِي ََمْلِِسِه َذلَِك  إَِّلَّ  ؛ْسَتْغِفر  َّغ  رواهَّ)«

 .(الترمذي

سالةَّوأد ََّّلل هاَّبل غَّالن بيَّصىلَّاولم َّ هَّباإلكثارَّمنَّالت سبيحَّىَّاألمانةَّأمرهَّربَُّّعليهَّوسلمَّالرِّ

َّتبقىَّلهَّمنَّمقاماتَّالعبودية اءه ﴿َّ:ليستكملَّما ي إيذها جه ُ الِل  تأُح نهْصأ الأفه يأته ال   * وه
ه
رهأ اسه وه

ي  ُخلُونه ِفي دييني الِل  فأوهاجيهدأ
ه
همأ  * اً  أ بيِّحأ ِبي تهغأفيرأهُ إين  فهسه اسأ يِّكه وه ب نه تهو  دي ره قالتَّعائشةََّّ،﴾اً ابُه َكه



يحتسبال  
6 

َم َصََلةً َما َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ »عنها:ََّّلل هرضيَّا اءه ﴿ َبْعَد َأْن َنَزَلْت َعَلْيِه: ه  َعَلْيِه َوَسلَّ إيذها جه
ي  ُ الِل  تأحُ نهْصأ الأفه ول  فِيَها﴾ وه ْبَحاَنَك َربََّنا َوبَِحمْ : ، إَِّلَّ َيق  مَّ اْغِفْر لِيِدكَ س  ه  ََّّ.(متفقَّعليه)َّ«، اللَّ

ممنََّّلل هوالَّينقطعَّالتسبيحَّبانقضاءَّالدنيا،َّففيَّيومَّالقيامةَّيتبرأَّالمالئكةَّمسبحينَّا

ُؤالهء إيي اُكمأ ،َّقالَّتعاىل:َّ﴿لل هعبدهمَّمنَّدونَّا هه
ه
ةي أ يكه ئ

يلأمهله ُقوُل ل ييًعا ُثم  يه أُشُُهمأ َجه يهوأمه َيه وه
عأُبُدون نُوا يه انهكه  * َكه أ ُسبأحه رَّيتبرأَّممنَّغالَّفيهَّمسبحًاَّوعيسىَّعليهَّالسالمَّيفَّالمحَشََّّ،﴾قهالُوا

ُ ﴿َّ:هًاَّإياهَّمنَّعبادهتمَّلهومنزََِّّّلل ه يلن  ِإَوذأ قهاله الِل  نته قُلته ل
ه
أ
ه
يهمه أ رأ يُذوِني  يهاعييَسه ابأنه مه

اسي اَّت 
ي  َٰههنين ه إيله ّمِّي

ُ
أ ي وه انهكه مين ُدوني الِل   .﴾ قهاله ُسبأحه

َّتجىل ََّّ-َّللفصلَّلل هاَّوإذا ََّّ-بكمالَّرمحتهَّوعدله َّالقيامة َّلتمييزَّمنبينَّالخالئقَّيوم

حولَّالعرش،َّقالَّمنَّوهمَّحافونََّّلل هبحمدَّايدخلَّالنارَّتسبحَّالمالئكةََّّممنيدخلَّالجنةَّ

ه بهيأنهُهم ﴿َّتعاىل: يهيمأ وهقُِضي بِّ همأدي ره يُحونه ِبي بِّ رأشي يُسه وألي الأعه ينيه مينأ حه افِّ ةه حه يكه ئ
له أمه ى ال تهره وه

ي  هقِّ
ياْلأ َّ.﴾ب

انهكه الل  دهعأ ﴿:َّبيحلَّدعائهمَّفيهاَّالتسأو ََّّةََّالجن ََّّةَِّوإذاَّدخلَّأهلَّالجن َّ ا ُسبأحه  ُهم  وهاُهمأ فييهه
يي   َته م  وه له ا سه إِنَّ »َّ:عليهَّوسلمَّلل هالَّالنبيَّصىلَّاوإذاَّسكنوهاَّالَّيفارقهمَّالتسبيح،َّقَّ﴾ُتُهمأ فييهه

وَن النََّفَس  … َأْهَل اْلَجنَّةِ  ْلَهم  وَن التَّْسبِيَح والتَّْحِميَد، كَم ت  ْلَهم  َّ.(رواهَّمسلم)َّ«ي 

 المسلمون:ها أيُّ  ،وبعد  

َّعظيمبَُُّّسََّّلل هفا َّمحيد َّمجعَّيََُّّ،وحَّقدوس، َّويقدسه، َّويسبحه َّويحمده حبَّمنَّيعظمه

َّآياتهَّلينزهوهَّعنَّكلَّعيبَّونقصَّرََّالمحامدَّوالمحاسنَّكلها،َّوهوَّأهلَّلها،َّوأََّ ىَّخلقه

ويحمدوهَّعىلَّالكمال،َّومنَّتنزيههَّاإلكثارَّمنَّتسبيحه،َّوالبعدَّعماَّيغضبهَّأوَّيبغضه،َّومنَّ

َّعلَّالطاعاتَّوالثناءَّعليهَّيفَّكلَّحين.وفََِّّ،محدهكثرةََّّتعظيمه

َّ
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 من الشيطان الرجيم للَّهأعوذ با

ييع﴿ رأُض َجه
ه اْلأ ي وه ريه ق  قهدأ ه حه ُروا الِل  ا قهده ويي ات   اً وهمه طأ وهاُت مه مه الس  ةي وه قييهامه

ُتُه يهوأمه الأ بأضه قه
انههُ  بييهميينيهي  َٰ  ُسبأحه اِله تهعه ا وه م  يُكونه  عه َّ﴾يُشأ

َّالل هَّيلَّولكمَّيفَّالقرآنَّالعظيمَّ...باركَّ

ََّّ
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 اخلطبة الثانية

كُرَّلهَّعىلَّتوفيِقِهَّو ََّّوأشهدَّمتِنانِه،ٱالحمدَّلل ِهَّعىلَّإحسانه،َّوالشُّ ََّّإلهَّأال  َّالَّوحدهَّالل هََُّّإال 

َّوعىلَّآلِهََّّلهَّشريَكَّ َّعليه ُه َّصل ىَّالل  َّورسوُله، َّعبُده دًا َُّمحم  َّنبي نا َّأن  َّوأشهد َّلَشْأنِه، َتْعظِيمًا

َمَّتسليماًَّ  َمِزيدًا. وأصحابِهَّوسل 

ها المسلمون:  أيُّ

َّالت َّ َّحق  ََّّلل هَّسبيح َّوحده، َّالقلوهو َّاألجورَّوبيحيي َّويضاعف َّالتوحيد ؛َّويحقق

ويحطَّعنهَّمنَّالخطاياَّمثلها،َّقالَّالنبيَّصىلََّّحسناتعشُرَّتسبيحةَّواحدةَّيكتبَّهباَّللعبدَّف

؟ »عليهَّوسلم:ََّّلل ها لَّ َيْوم  َأْلَف َحَسَنة  ْم َأْن َيْكِسَب ك  ك  َلَسائِهِ َأَيْعِجز  َأَحد   :َفَسَأَله  َسائٌِل ِمْن ج 

؟ َقاَل َكْيَف َيْكِسب  أَ  َنا َأْلَف َحَسَنة  ، : َحد  َسبِّح  ِمَئَة َتْسبِيَحة  َحطُّ َعْنه  ي  ، َأْو ي 
َفي ْكَتب  َله  َأْلف  َحَسَنة 

 .(رواهَّمسلم)«ََّأْلف  َخطِيَئة  

َّقالَّالن بيَّصىلَّايحبَّالتسبيحَّوالحمدَّلل هوا َّوالميزانَّيثقلَّهبما، عليهَّوسلم:ََّّلل ه،

َساِن، َثِقيَلَتاِن فِي الِميَزاِن، َحبِيَبَتاِن » ْبَحاَن اللَّ َكلَِمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللِّ ْحَمِن: س  ِه إَِلى الرَّ

ْبَحاَن اللَّ ، َوبَِحْمِدهِ  َِّه الَعظِيمِ س  َّعليه)« َّ(متفق َّترُجَّ، َّثقيل َّكبير َّالصحفَّووزهنما َّهبما ح

ْبَحاَن اللَّ »عليهَّوسلم:ََّّلل هقالَّالنبيَّصىلَّاَّ،والموازين مَ  ِه َتْمََلنِ ِه َوالَحْمد  لِلَّ س  َواِت َما َبْيَن السَّ

نوبَّقالَّالن بيَّصىلَّاحَُّومهاَّيََّ،َّ(رواهَّمسلم)«َّْرضِ َواْلَ  عليهََّّلل هطانَّالخطاياَّوإنَّكثرتَّالذُّ

ْبَحاَن اللَّ  :َمْن َقاَل »وسلم:َّ طَّْت َخَطاَياه  َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد فِي َيْوم  مِ  ؛ِه َوبَِحْمِدهِ س  ، ح 
ة  َئَة َمرَّ

لِّ َتْسبِيَحة  َصَدَقةً »َّ؛بالمالوالت سبيحَّيعدلَّالصدقةَّ،َّ(متفقَّعليه)«َّالَبْحرِ  َّ.(رواهَّمسلم)«َّإِنَّ بِك 

تسبيحهَّأعمالَّالمجتهدينَّمنَََّّلَّدََّعَََّّهيواطئَّلسانَََّّوقلبهَّمتدبرًاَّماَّيقولَّلل هحَّاومنَّسب َّ

ه  ى الَّ َص  يُّ بِ النَّ  َج َر َخ »َّ؛ادب َّالعَُّ ْبَح  ةَ يَ رِ يْ وَ ج   دِ نْ عِ  ْن مِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  للَّ َوِهَي فِي  ِحيَن َصلَّى الصُّ

َحاِل الَّتِي َفاَرْقت ِك َما ِزْلِت َعَلى الَوِهَي َجالَِسٌة، َفَقاَل:  مَّ َرَجَع َبْعَد َأْن َأْضَحىَمْسِجِدَها، ث  
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، َلْو َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل: َعَلْيَها؟  ات  ، َثََلَث َمرَّ ْلت  َبْعَدِك َأْرَبَع َكلََِمت  نْ َلَقْد ق  ْلِت م  ِزَنْت بََِم ق  ذ  و 

ْبَحاَن اال : س  نَّ هِ َيْوِم َلَوَزَنْته  َّ«َوِمَداَد َكلََِمتِهِ  ،َوِزَنَة َعْرِشهِ  ،َوِرَضا َنْفِسهِ ،  َوبَِحْمِدِه، َعَدَد َخْلِقهِ للَّ

َّو،َّ(رواهَّمسلم) َّ.بالعبوديةَّوأفرده،َّلل هعيدَّمنَّأكثرَّمنَّتسبيحَّاالس 

الةََِّّأمَركمَّالل هَََّّأن ََّّعلُموااَُّثم َّ المََِّّبالص  َّ…َّنبيِّه،ََّعىلَّوالس 

 


