حكم التسبيح يف الدعاء
إعداد
حممد فنخور العبديل
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احلقوق حمفوظة للمؤلف
ولكن جيوز لكل مسلم االستفادة من البحث بشروط هي
اإلشارة للبحث عند االستفادة منه
الدعاء لوالدّي وأخي وزوجته باملغفرة والرمحة
الدعاء ألسرتي بالصالح والتوفيق والسداد
الدعاء ألبين حبفظ كتاب اهلل
نشر البحث على أوسع نطاق ممكن لالستفادة منه
قال الشاعر
كتاب قد حوى دررا  ،،،،،بعني احلسن ملحوظة
لـذا قد قلت تنبيــها  ،،،،،حقوق الطبع حمفوظة
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املقــــدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره  ,ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ,من يهده هللا فال مضل له  ,ومن
يضلل فال هادي له  ,وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
ِين آ َم ُنوا
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  ,قال تعالى ( َيا أَ ُّي َها الَّذ َ
ُون ) ( آل عمران
هللا َح َّق ُت َقا ِت ِه َو َال َتمُو ُتنَّ إِ َّال َوأَ ْن ُت ْم مُسْ لِم َ
ا َّتقُوا َّ َ
 , )102وقال تعالى ( َيا أَ ُّي َها ال َّناسُ ا َّتقُوا َر َّب ُك ْم الَّذِي َخ َل َق ُك ْم ِمنْ
س َواحِدَ ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّ
ث ِم ْن ُه َما ِر َج ًاال َك ِثيرً ا َو ِن َسا ًء
َن ْف ٍ
ون ب ِه َو ْ َ
ان َع َل ْي ُك ْم َرقِيبًا ) (
هللا َك َ
اْلرْ َحا َم إِنَّ َّ َ
َوا َّتقُوا َّ َ
هللا الَّذِي َت َسا َءلُ َ ِ
هللا
النساء  , )1وقال تعالى ( َي ْغفِرْ َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َمنْ يُطِ عْ َّ َ
َو َرسُو َل ُه َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا َعظِ يمًا ) ( اْلحزاب  ) 01 , 00أما بعد
عندما يدخل رمضان وتبدأ المساجد تعج بالمصلين الذين يصلون
التراويح أو القيام  ,والدعاء المصاحب لهما  ,ومن ضمن
اْلدعية ( إنك تقضي وال يقضى عليك  ,تبارك ربنا وتعاليت )
ونحوها مما ال يؤمن عليه  ,فتظهر إشكالية قولنا ( سبحانك أو
سبحان هللا ) بين ملتزم بها وتارك لها  ,وبين مجيز لها ومانع ,
فأردت بهذا البحث اللطيف أن أجمع ما تيسر حول جواز قولنا (
سبحانك ) 0
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احلــــــكم
اختلف العلماء حول التسبيح في الدعاء والثناء على
هللا على أقوال هي :
القـــــول األول
يقول سبحانك أو سبحانه تنزيها وتقديسا هلل
يقول الشيخ محمد صالح المنجد  :سألت شيخنا عبد
العزيز بن باز رحمه هللا عن التسبيح في دعاء القنوت
إذا مر بموضع فيه تعظيم هللا تعالى  ,ما دليله ؟ فقال
 :يؤخذ من حديث إذا مر بآية فيها تسبيح سبح  ,وإذا
مر بسؤال سأل  ,وإذا مر بتعوذ تعوذ  ,في رواية
حذيفة لقيام النبي  الليل  ,وقال الشيخ ابن عثيمين
رحمه هللا جلسات رمضانية  4141هـ  :فإذا ورد
ثناء على هللا عز وجل في قنوت الوتر وقال المأموم :
سبحانك  :فال بأس  ,وقال الشيخ الدكتور صالح
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الفوزان حفظه هللا  :الحمد هلل رب العالمين والصالة
والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
يُذكر أن بعض اإلخوة اْلفاضل من المشايخ يستنكر
قول المأمومين  ( :سبحانك ) إذا قال اإلمام في دعاء
القنوت  ( :إنك تقضي وال يقضى عليك  ,إنه ال يذل
من واليت  ,وال يعز من عاديت  ,تباركت ربنا
وتعاليت ) فيما رواه الحسن بن علي  مما علمه
النبي  من دعاء القنوت0
يقول هؤالء اإلخوة إن قول سبحانك بعد كل جملة
معناه تنزيه هللا عما جاء فيها  -هكذا بلغني عنهم -
وأقول ليس لهذا االستنكار وجه ْلمرين :
اْلمر اْلول  :أن قول سبحانك ثناء على هللا وهللا
صيالً )
تعالى أمر بتسبيحه فقال ( َو َس ِّبحُوهُ ُب ْك َر ًة َوأَ ِ
ُون
ين ُت ْمس َ
هللا ِح َ
ان َّ ِ
[اْلحزاب  , ] 42وقال ( َف ُسب َْح َ
ُون ) [ الروم  , ]10فالتسبيح من أنواع
ين ُتصْ ِبح َ
َو ِح َ
الذكر هلل فالمأموم إذا قاله إنما يذكر هللا به حينما يثني
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اإلمام بهذه اْللفاظ على هللا سبحانه فهو ذكر ابتدائي
ليس تنزيها هلل عما قاله اإلمام 0
اْلمر الثاني  :وحتى لو قلنا إنه تنزيه هلل فإنه يعود
إلى تنزيه هللا عن ضد ما قاله اإلمام  ,فإذا قال ( ال
يذل من واليت وال يعز من عاديت ) فمعناه تنزيه هللا
عن أن يذل من وااله أو يعز من عاداه  ,وكذلك في
قوله ( إنك تقضي وال يُقضى عليك ) فإن التسبيح
معناه تنزيه هللا من أن يقضى عليه فينبغي التنبيه لذلك
وعدم التسرع في اإلنكار قبل التثبت  ,وفق هللا
الجميع  ,وصلى هللا وسلم على نبينا محمد  ,وفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء :
وعند الثناء على هللا سبحانه يكفيه السكوت وإن قال
سبحانك أو سبحانه فال بأس  ,وفي فتوى للجنة
الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه هللا  :يؤمن
المأموم على دعاء اإلمام  ,ويثني على هللا ويسبحه إذا
أثنى إمامه على هللا أو ينصت  ,وقال فضيلة الشيخ
الدكتور يوسف الشبيلي  :اْلمر في هذا واسع إن
شاء هللا  ,وإن سبح فهو حسن فقد جاء عن حذيفة
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رضي هللا عنه لما صلى مع النبي صلى هللا عليه
وسلم صالة الليل قال  :وإذا مر بآية تسبيح سبح
رواه مسلم ومثل هذا الثناء فيه تسبيح هلل وهللا أعلم 0

القـــــول الثاني
يســــكت وال يقـــول شيــــئا
إذا قلت سبحانك ( بعد جمل الثناء ) فإنك تنزه هللا
تعالى عن صفات الكمال  ,فينبغي أن تسكت ليكون
ذلك إقرارا  ,فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء  :وعند الثناء على هللا سبحانه يكفيه السكوت
وإن قال سبحانك أو سبحانه فال بأس  ,ويقول الشيخ
عبدهللا المطلق عضو هيئة كبار العلماء حفظه هللا :
تسكت وال تقول سبحانك ْلنها من التنزيه وأستدل
بقوله تعالى ( وقالوا أتخذ هللا ولدا سبحانه بل له ما
في السموات واْلرض كل له قانتون )  ,ويقول
الشيخ صالح المغامسي حفظه هللا  :اْلمام إذا أثنى
على هللا في دعاء القنوت  000أما قول يا هللا أو
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سبحانك فال أعلم ما يدل عليه في مثل هذا الموضع
وإنما يقوله بعض العوام اجتهادا منهم  ,وقال الشيخ
سليمان بن عبدهللا الماجد  :ال أعلم دليال على
مشروعة التسبيح أو غيره إذا ذكر اإلمام شيئا من
أسماء هللا تعالى أو صفاته في دعاء القنوت  ,والذي
ورد إنما هو عند قراءة القرآن في صالة الليل  ,وفي
موقع اإلسالم سؤال وجواب  :وردت السنة بأن
اإلمام إذا قنت في الصالة فإن المأمومين يؤمنون
على دعائه  ,فيقولون  :آمين  ,وأما عند الثناء على
هللا فإن اْلفضل هو سكوتهم اكتفاء بثناء اإلمام على
هللا  ,وأما قول بعض المأمومين  :نشهد ويا هللا
ونحو ذلك  ,فهذا ال أصل له 0

القـــــول الثالث
يــــكرر الثنــــاء ولــــكن ســـرا
وحجتهم  :أنه ثناء وذكر ال يليق فيه التأمين
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اخلـالصــــــــة
قال الشيخ الدكتور عمر بن عبد هللا المقبل
فاْلمر في هذا واسع  ,وإن كان ظاهر القرآن يدل
على أن الداعي يؤمن في كل اْلحوال ْ ,لن هللا
تعالى سمى تسبيحه والثناء عليه دعا ًء  ,كما في
ك اللَّ ُه َّم َو َت ِح َّي ُت ُه ْم
قوله تعالى ( دَعْ َوا ُه ْم ِفي َها ُسب َْحا َن َ
ين
ِفي َها َس َال ٌم َوآ ِخ ُر دَعْ َوا ُه ْم أَ ِن ْال َح ْم ُد ِ َّ ِ
هلل َربِّ ْال َعالَ ِم َ
)  ,فتأمل كيف سمى هللا تسبيحهم  ,وقولهم :
الحمد هلل رب العالمين دعاء  ,وكذلك في قول
َ
ُّ
ب
ن
ال
ا
ذ
يونس عليه الصالة والسالم ( َو
ون إِ ْذ َذ َه َ
ِ
اضبًا َف َظنَّ أَنْ لَنْ َن ْق ِد َر َعلَ ْي ِه َف َنادَى ِفي ُّ
ت
الظل ُ َما ِ
ُم َغ ِ
ت ِم َن َّ
ك إِ ِّني ُك ْن ُ
أَنْ َال إِلَ َه إِ َّال أَ ْن َ
الظالِ ِمين )
ت ُسب َْحا َن َ
 ,وال ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل  ,فمن
ظهر له اْلمر  ,وأنه أقرب لألدلة فليفعله  ,وإال
فال  ,وال يثرب على غيره 0
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