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  في القران الكريم "التسبيح" آيات -1
  

  L َسبـَّـحَ 
 ) احلديد1(َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم  َما ِيف السََّماَواتِ  َسبََّح ِ�َِّ  •

) 1(ِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم َسبََّح ِ�َِّ َما ِيف السََّماَوا •

 احلشر

 ) الصف1(َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم  َسبََّح ِ�َِّ  •

 َسبَّحــُوا

َا يـُْؤِمُن 0ََِ/تَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ِ&َا َخرُّوا ُسجًَّدا  • ِحبَْمِد  ُحواَوَسبَّ ِإمنَّ
 ) السجدة15(َر&ِِّْم َوُهْم َال َيْسَتْكِربُوَن 

 ُتَسبــِّحُ 

لَُه السََّماَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح  ُتَسبِّحُ  •
  اإلسراء) 44(ورًا َحِليًما َغفُ  ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكانَ 
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 ُتَسّبُِحــونَ 

 ) القلم28( ُتَسبُِّحونَ  َلْوَال قَاَل َأْوَسُطُهْم َأَملْ َأُقْل َلُكْم  •

 ُتَسّبِحــُوهُ 

 ) الفتح9(ُبْكَرًة َوَأِصيًال  ُتَسبُِّحوهُ لِتُـْؤِمُنوا �Sَِِّ َوَرُسوِلِه َوتـَُعزُِّروُه َوتـَُوقُِّروُه وَ  •

 ُنَسبِّــحُ 

 َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعلُ  •
َماَء َوَحنُْن  ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس  ُنَسبِّحُ ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

 ) البقرة30(َلَك قَاَل ِإّينِ َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن 

 ُنَسّبَِحــكَ 

 ) طه33(َكِثريًا   ُنَسبَِّحكَ َكْي  •

 ُيَسبــِّحُ 

ُل الصََّواِعَق فـَُيِصيُب ئَِكُة ِمْن ِخيَفتِِه َويـُْرسِ الرَّْعُد ِحبَْمِدِه َواْلَمَال  يَُسبِّحُ وَ  •
  ) الرعد13(ِ&َا َمْن يََشاُء َوُهْم ُجيَاِدلُوَن ِيف ا�َِّ َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل 
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لَُه السََّماَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح  َسبِّحُ تُ  •
 اإلسراء) 44(ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا 

َلُه ِفيَها  ُيَسبِّحُ َأِذَن ا�َُّ َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه ِيف بـُُيوٍت  •
 ) النورSِ)36ْلُغُدوِّ َواْآلََصاِل 

ُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد  ُيَسبِّحُ َأملَْ تـََر َأنَّ ا�ََّ  • َلُه َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َوالطَّيـْ
ُ َعِليٌم ِمبَا يـَْفَعُلوَن َعِلَم َصَالَتُه َوَتْسِبيَحُه وَ   ) النور41(ا�َّ

لَُه َما ِيف  ُيَسبِّحُ ُهَو ا�َُّ اْخلَاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر َلُه اْألَْمسَاُء اْحلُْسَىن  •
 ) احلشر24(السََّماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 

ِيف اْألَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز اْحلَِكيِم  ِ�َِّ َما ِيف السََّماَواِت َوَما ُيَسبِّحُ  •
 ) اجلمعة1(

ِ�َِّ َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض لَُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد  َسبِّحُ يُ  •
 ) التغابن1(َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

 ُيَسّبِحـْنَ 

•  tَمَع َداُووَد اْجلَِباَل فـََفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكال vََنا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّْر  َآتـَيـْ
َر وَُكنَّا فَاِعِلَني  ُيَسبِّْحنَ   ) األنبياء79(َوالطَّيـْ

•  َّvاْجلَِباَل َمَعُه  ِإ vَْشَراِق  ُيَسبِّْحنَ َسخَّْر   ) صSِ)18ْلَعِشيِّ َواْإلِ
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  ُيَسّبِحـُونَ 

 ) األنبياء20(اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َال يـَْفتُـُروَن  َسبُِّحونَ يُ  •

ِحبَْمِد َر&ِِّْم  ُيَسبُِّحونَ َعْرِش َوتـََرى اْلَمَالِئَكَة َحافَِّني ِمْن َحْوِل الْ  •
نَـُهْم Sِْحلَقِّ َوِقيَل اْحلَْمُد ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني   ) الزمر75(َوُقِضَي بـَيـْ

ِحبَْمِد َر&ِِّْم َويـُْؤِمُنوَن بِِه  ُيَسبُِّحونَ الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه  •
َمُنوا رَبـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن َ�بُوا َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَ 

 ) غافر7(َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْجلَِحيِم 

َلُه Sِللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوُهْم  ُيَسبُِّحونَ فَِإِن اْسَتْكبَـُروا فَالَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك  •
 ) فصلت38(وَن َال َيْسَأمُ 

ِحبَْمِد َر&ِِّْم  ُيَسبُِّحونَ َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ َواْلَمَالِئَكُة  •
َ ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم   ) الشورى5(َوَيْستَـْغِفُروَن ِلَمْن ِيف اْألَْرِض َأَال ِإنَّ ا�َّ

َوَلُه  ُيَسبُِّحونَهُ ِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه وَ ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك َال َيْسَتكْ  •
 )  األعراف206(َيْسُجُدوَن 

 َسبــِّحْ 

ٍم ِإالَّ َرْمًزا َواذُْكْر  • قَاَل َربِّ اْجَعْل ِيل َآيًَة قَاَل َآيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالثََة َأ/َّ
ْبَكا َوَسبِّحْ رَبََّك َكِثريًا    ) آل عمران41(ِر Sِْلَعِشيِّ َواْإلِ
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 ) احلجر98( ِحبَْمِد رَبَِّك وَُكْن ِمَن السَّاِجِدينَ  َفَسبِّحْ  •

ِحبَْمِد رَبَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُروِ&َا  َسبِّحْ فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن وَ  •
 ) طه130(َوِمْن َآvَِء اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النـََّهاِر َلَعلََّك تـَْرَضى 

وََكَفى بِِه ِبُذنُوِب ِحبَْمِدِه  َسبِّحْ َوتـَوَكَّْل َعَلى اْحلَيِّ الَِّذي َال َميُوُت وَ  •
 ) الفرقان58(ِعَباِدِه َخِبريًا 

ِحبَْمِد رَبَِّك Sِْلَعِشيِّ  َسبِّحْ فَاْصِربْ ِإنَّ َوْعَد ا�َِّ َحقٌّ َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك وَ  •
ْبَكاِر   ) غافر55(َواْإلِ

لشَّْمِس ِحبَْمِد رَبَِّك قـَْبَل طُُلوِع ا َسبِّحْ فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن وَ  •
 ) ق39(َوقـَْبَل اْلُغُروِب 

 ) الطور48(ِحبَْمِد رَبَِّك ِحَني تـَُقوُم  َسبِّحْ َواْصِربْ ِحلُْكِم رَبَِّك فَِإنََّك �َِْعُيِنَنا وَ  •

 ) الواقعةSِ)74ْسِم رَبَِّك اْلَعِظيِم  َفَسبِّحْ  •

 ) الواقعة96(َفَسبِّْح Sِْسِم رَبَِّك اْلَعِظيِم  •

 ) احلاقة52(رَبَِّك اْلَعِظيِم  Sِْسمِ  َفَسبِّحْ  •

 ) األعلى1(َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى  •

  ) النصر3(ِحبَْمِد رَبَِّك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاSً  َفَسبِّحْ  •
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 َسّبِْحــهُ 

 ) ق40(َوَأْدSََر السُُّجوِد  َفَسبِّْحهُ َوِمَن اللَّْيِل  •

 ) الطور49(َوِإْدSََر النُُّجوِم  َفَسبِّْحهُ َوِمَن اللَّْيِل  •

 ) اإلنسان26( َطوِيًال لَْيًال  َسبِّْحهُ َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُه وَ  •

 َسّبِحــُوا

بُْكَرًة  َسبُِّحواَفَخَرَج َعَلى قـَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْن  •
 ) مرمي11(َوَعِشيtا 

 َسّبُِحــوهُ 

 ) األحزاب42(بُْكَرًة َوَأِصيًال  َسبُِّحوهُ وَ  •

 َسْبــًحا

 ) املزمل7( َطوِيًال  َسْبًحاِإنَّ َلَك ِيف اَلنـََّهاِر  •

 ) النازعات3( َسْبًحا السَّاِحبَاتِ وَ  •

 السَّابَِحاتِ 

  ) النازعات3( َسْبًحا َوالسَّاِحبَاتِ  •
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 ُسْبَحــانَ 

ا�َِّ َوَما  ُسْبَحانَ ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَىل ا�َِّ َعَلى َبِصريٍَة َأvَ َوَمِن اتـَّبَـَعِين وَ  •
 ) يوسف108(َأvَ ِمَن اْلُمْشرِِكَني 

َىل اْلَمْسِجِد الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم إِ  ُسْبَحانَ  •
 ) اإلسراء1(اْألَْقَصى الَِّذي Sَرَْكنَا َحْولَهُ لِنُرِيَهُ ِمْن َآَ/تِنَا إِنَّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصريُ 

َأْو َيُكوَن َلَك بـَْيٌت ِمْن زُْخُرٍف َأْو تـَْرَقى ِيف السََّماِء َوَلْن نـُْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحىتَّ  •
 ًSَنا ِكَتا  ) اإلسراء93(َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإالَّ َبَشًرا َرُسوًال  ُسْبَحانَ  نـَْقَرُؤُه ُقْل تـُنَـزَِّل َعَليـْ

 ) اإلسراء108(رَبَِّنا ِإْن َكاَن َوْعُد رَبَِّنا َلَمْفُعوًال  ُسْبَحانَ َويـَُقوُلوَن  •

َعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن ا�َِّ َربِّ الْ  َفُسْبَحانَ َلْو َكاَن ِفيِهَما َآِهلٌَة ِإالَّ ا�َُّ َلَفَسَدَ�  •
 ) األنبياء22(

ََذ ا�َُّ ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإًذا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه ِمبَا  • َما اختَّ
 ) املؤمنون91(ا�َِّ َعمَّا َيِصُفوَن  ُسْبَحانَ َخَلَق َوَلَعَال بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض 

ا�َِّ َربِّ  ُسْبَحانَ بُوِرَك َمْن ِيف النَّاِر َوَمْن َحْوَهلَا وَ  فـََلمَّا َجاَءَها نُوِدَي َأنْ  •
 ) النمل8(اْلَعاَلِمَني 

ا�َِّ َوتـََعاَىل  ُسْبَحانَ َورَبَُّك َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتاُر َما َكاَن َهلُُم اْخلِيَـَرُة  •
  ) القصص68(َعمَّا ُيْشرُِكوَن 
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 ) الروم17(ا�َِّ ِحَني متُُْسوَن َوِحَني ُتْصِبُحوَن  َفُسْبَحانَ  •

ا ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض َوِمْن أَنـُْفِسِهْم الَِّذي َخَلَق اْألَْزَواَج ُكلَّهَ  ُسْبَحانَ  •
 ) يس36(َوِممَّا َال يـَْعَلُموَن 

 ) يس83(الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن  َفُسْبَحانَ  •

 ) الصافات159(ا�َِّ َعمَّا َيِصُفوَن  ُسْبَحانَ  •

 ) الصافات180(َيِصُفوَن َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا  رَبِّكَ  ُسْبَحانَ  •

ُتْم َعَلْيِه  • لَِتْستَـُووا َعَلى ُظُهورِِه مثَُّ َتْذُكُروا نِْعَمَة رَبُِّكْم ِإَذا اْستَـَويـْ
 ) الزخرف13(الَِّذي َسخََّر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِنَني  ُسْبَحانَ َوتـَُقوُلوا 

 ) الزخرف82(اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن  َربِّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َربِّ  ُسْبَحانَ  •

ُر ا�َِّ  •  ) الطور43(ا�َِّ َعمَّا ُيْشرُِكوَن  ُسْبَحانَ َأْم َهلُْم ِإَلٌه َغيـْ

ُهَو ا�َُّ الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن  •
ُ اْلَعزِيُز اْجلَبَّاُر اْلُمتَ   ) احلشر23(ا�َِّ َعمَّا ُيْشرُِكوَن  ُسْبَحانَ َكربِّ

 ) القلم29(رَبَِّنا ِإvَّ ُكنَّا ظَاِلِمَني  ُسْبَحانَ قَاُلوا  •

 ُسْبَحانَــكَ 

  ) البقرة32(َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـنَا إِنََّك أَْنَت اْلَعِليُم اْحلَِكيُم  ُسْبَحاَنكَ قَاُلوا  •
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الَِّذيَن يَْذُكُروَن ا�ََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِ&ِْم َويـَتَـَفكَُّروَن ِيف  •
فَِقَنا  ُسْبَحاَنكَ ْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض رَبـََّنا َما َخَلْقَت َهَذا Sَِطًال خَ 

 ) آل عمران191(َعَذاَب النَّاِر 

ُذوِين َوأُمَِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن  • َوِإْذ قَاَل ا�َُّ َ/ ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
َما يَُكوُن ِيل َأْن أَقُوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ ِإْن ُكْنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه  َحاَنكَ ُسبْ ا�َِّ قَاَل 

ُم اْلغُُيوِب   ) املائدة116(تـَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسي َوَال َأْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك إِنََّك أَْنَت َعالَّ

ُه قَاَل َربِّ َأِرِين أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُّ  •
َلْن تـََراِين َوَلِكِن اْنُظْر ِإَىل اْجلََبِل فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تـََراِين فـََلمَّا 
َجتَلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكtا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فـََلمَّا َأفَاَق قَاَل 

 ) األعراف143(ُت ِإلَْيَك َوَأvَ َأوَُّل اْلُمْؤِمِنَني تـُبْ  ُسْبَحاَنكَ 

اللَُّهمَّ َوحتَِيـَّتُـُهْم ِفيَها َسَالٌم َوَآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْحلَْمُد  ُسْبَحاَنكَ َدْعَواُهْم ِفيَها  •
 ) يونس10( ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدى ِيف َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن  •
) 87(ِإّينِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني  ُسْبَحاَنكَ الظُُّلَماِت َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت 

 األنبياء

ْعُتُموُه قـُْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نـََتَكلََّم ِ&ََذا  • َهَذا بـُْهَتاٌن  ُسْبَحاَنكَ َوَلْوَال ِإْذ مسَِ
  ) النور16(َعِظيٌم 
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َبِغي لََنا َأْن نـَتَِّخَذ ِمْن ُدونِ  ُسْبَحاَنكَ قَاُلوا  • َك ِمْن َأْولَِياَء َما َكاَن يـَنـْ
 ) الفرقان18( َوَلِكْن َمتـَّْعتَـُهْم َوَآSََءُهْم َحىتَّ َنُسوا الذِّْكَر وََكانُوا قـَْوًما بُورًا

أَْنَت َولِيـَُّنا ِمْن ُدوِ¦ِْم َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْنَّ َأْكثـَُرُهْم ِ&ِْم  ُسْبَحاَنكَ قَاُلوا  •
 ) سبأ41(ُمْؤِمُنوَن 

 ــَهُ ُسْبَحان

ُ َوَلًدا  • َبْل َلُه َما ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ُكلٌّ َلُه قَانُِتوَن  ُسْبَحانَهُ َوقَاُلوا اختَََّذ ا�َّ
 ) البقرة116(

َ/ َأْهَل اْلِكَتاِب َال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َوَال تـَُقوُلوا َعَلى ا�َِّ ِإالَّ اْحلَقَّ  •
َا اْلَمِسيُح ِعيَسى ابْ  ُن َمْرَميَ َرُسوُل ا�َِّ وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ َوُروٌح ِإمنَّ

َا ا�َُّ ِإَلٌه  ًرا َلُكْم ِإمنَّ ِمْنُه َفَآِمُنوا �Sَِِّ َوُرُسِلِه َوَال تـَُقوُلوا َثَالثٌَة انـْتَـُهوا َخيـْ
َواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه َما ِيف السََّما ُسْبَحانَهُ َواِحٌد 

 ) النساء171(وََكَفى �Sَِِّ وَِكيًال 

 ُسْبَحانَهُ ِعْلٍم َوَجَعُلوا ِ�َِّ ُشرََكاَء اجلِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَِنَني َوبـََناٍت بَِغْريِ  •
 ) األنعام100(َوتـََعاَىل َعمَّا َيِصُفوَن 

ُهْم أَْرSًSَ ِمْن ُدوِن ا�َِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوَما َأْحبَارَُهْم َورُْهبَانَـ  اختََُّذوا •
  ) التوبة31(َعمَّا ُيْشرُِكوَن  ُسْبَحانَهُ أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا ِإَهلًا َواِحًدا َال إِلََه ِإالَّ ُهَو 
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•  vََفُعُهْم َويـَُقوُلوَن َهُؤَالِء ُشَفَعاُؤ َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َِّ َما َال َيُضرُُّهْم َوَال يـَنـْ
 ُسْبَحانَهُ ا َال يـَْعَلُم ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف اْألَْرِض ِعْنَد ا�َِّ ُقْل أَتـُنَـبُِّئوَن ا�ََّ مبَِ 

 ) يونس18(َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكوَن 

ََذ ا�َُّ َوَلًدا  • ُهَو اْلَغِينُّ َلُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف  ُسْبَحانَهُ قَاُلوا اختَّ
ُقوُلوَن َعَلى ا�َِّ َما َال تـَْعَلُموَن اْألَْرِض ِإْن ِعْندَُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِ&ََذا أَتَـ 

 ) يونس68(

 ) النحل1( َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكونَ  ُسْبَحانَهُ أََتى َأْمُر ا�َِّ َفَال َتْستَـْعِجُلوُه  •

َر  )57(َوَهلُْم َما َيْشتَـُهوَن  ُسْبَحانَهُ َوَجيَْعُلوَن ِ�َِّ اْلبَـَناِت  • َوِإَذا ُبشِّ
 ) النحل58(نـَْثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودtا َوُهَو َكِظيٌم َأَحُدُهْم Sِْألُ 

 ) االسراء43(َوتـََعاَىل َعمَّا يـَُقوُلوَن ُعُلوtا َكِبريًا  ُسْبَحانَهُ  •

َا يـَُقوُل َلُه   ُسْبَحانَهُ َما َكاَن ِ�َِّ َأْن يـَتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد  • ِإَذا َقَضى َأْمًرا فَِإمنَّ
 ) مرمي35(ُكْن فـََيُكوُن 

ََذ الرَّْمحَُن َوَلًدا  •  ) األنبياء26(بَْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن  ُسْبَحانَهُ َوقَاُلوا اختَّ

ا�َُّ الَِّذي َخَلَقُكْم مثَُّ َرَزَقُكْم مثَُّ ُميِيُتُكْم مثَُّ ُحيِْييُكْم َهْل ِمْن  •
 َعمَّا ُيْشرُِكوَن َوتـََعاَىل  ُسْبَحانَهُ ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء 

  ) الروم40(
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ُ  ُسْبَحانَهُ ْصَطَفى ِممَّا َخيُْلُق َما َيَشاُء َلْو َأرَاَد ا�َُّ َأْن يـَتَِّخَذ َوَلًدا َال  • ُهَو ا�َّ
 ) الزمر4(اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر 

يًعا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة  • َوَما َقَدُروا ا�ََّ َحقَّ َقْدرِِه َواْألَْرُض مجَِ
ٌت بَِيِميِنِه   ) الزمر67(ْشرُِكوَن َوتـََعاَىل َعمَّا يُ  ُسْبَحانَهُ َوالسَّماَواُت َمْطِو/َّ

 َتْسبِيحـَهُ 

ُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد  ُيَسبِّحُ َأملَْ تـََر َأنَّ ا�ََّ  • َلُه َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َوالطَّيـْ
ُ َعِليٌم ِمبَا يـَْفَعُلونَ  ْسِبيَحهُ َعِلَم َصَالَتُه َوتَ   ) النور41( َوا�َّ

 َتْسبِيَحُهـمْ 

َماَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َلُه السَّ  ُتَسبِّحُ  •
) 44( ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا َتْسِبيَحُهمْ ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال تـَْفَقُهوَن  ُيَسبِّحُ 

 اإلسراء

 اْلُمَسّبِحــُونَ 

 ) الصافات166( ْلُمَسبُِّحونَ َوِإvَّ لََنْحُن ا •

 يــنَ اْلُمَسّبِحِ 

  ) الصافات143( ْلُمَسبِِّحنيَ أَنَُّه َكاَن ِمَن ا فـََلْوَال  •
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  في السنة و األحاديث النبوية "التسبيحفضل " 2
  

هللا، واحلمد ±،  سبحانأحب الكالم إىل هللا أربع: «قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  •
  ».وال إله إال هللا، وهللا أكرب، ال يضرك �يهن بدأت

عن أيب هريرة و أيب سعيد رضي هللا عنهما، عن النيب صلى هللا  •
هللا،  سبحانى من الكالم أربعا: إن هللا اصطف«عليه وسلم، قال: 

  ».واحلمد ±، وال إله إال هللا، وهللا أكرب

خلمس ما أثقَلهن يف امليزان: ال إله إال هللا، « قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  •
هللا، واحلمد ±، وهللا أكرب، والولد الصاحل يُتوىفَّ للمرء املسلم  سبحانو 

  ».فيحتسبه

 قال: قال أعرايب: / رسول هللا، إين قد ابن أيب أوىف ¸ وعن •
عاجلت القرآن فلم أستطعه، فعلمين شيئا جيزئ من القرآن. قال: 

   ».هللا، واحلمد ±، وال إله إال هللا، وهللا أكرب سبحانقل: «
  

  2021 - اإلصدار الرابع   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  16



  أذكـــــــــــــــــــار التسبيــــــــــــــــــح
  

وعن أنس ¸ قال: مر النيب ملسو هيلع هللا ىلص مر بشجرة /بسة الورق، فضر&ا بعصا  •
، وَ «فتناثر ورقها، فقال:  ، َوَال ِإَلهَ  ُسْبَحانَ ِإنَّ اْحلَْمُد ِ�َِّ ُ، َوا�َُّ َأْكبَـُر،  ا�َِّ ِإالَّ ا�َّ

  ».لَُتَساِقُط ِمْن ُذنُوِب اْلَعْبِد َكَما َتَساَقَط َوَرُق َهِذِه الشََّجَرةِ 

وعن أيب هريرة ¸، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مر به وهو يغرس غرسا فقال:  •
ى أال أدلك عل«؟ قلت: غراسا. قال: »/ أS هريرة ما الذي تغرس«

هللا، واحلمد ±، وال إله إال هللا، وهللا  سبحانغراس خري من هذا؟ 
  ».أكرب، تغرس لك بكل واحدة شجرة يف اجلنة

لقيت إبراهيم عليه «وعن ابن مسعود ¸ قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  •
أن اجلنة السالم ليلة أسري يب فقال: / دمحم أقرئ أمتك مين السالم، وأخربهم 

هللا، واحلمد ±،  سبحانطيبة الرتبة، عذبة املاء، وأ¦ا قيعان، وأن غراسها: 
  »وال إله إال هللا، وهللا أكرب
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  الدكتور جمال التركي إعداد: -  2021صيـــف  - الثاني     االصـــدار

لَـــٍة المُّبَـارََكــٍة "  أذكـــــــار الليـْ
 مي لشبكة العلوم النفسية العربيةتحميل حر من الموقع العل

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib2.pdf 
 تحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_lang=3  
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"التسبيح"  أذكار - 3
  هللا  الظالمين ويفعل هللا ما يشاء }  وُيضلُّ { يثبت هللا الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا  واآلخرة  

  

  ... سبحان

  والصباح املساء رب هللا ،سبحان اإلصباح فالق  سبحان •

  .السماء يف ومن رضاأل يف من له يسبح من سبحان  •

 ينبغي ال من سبحان بعلمه شيء كل أحصى الذي سبحان •
 .له إالّ  التسبيح

  .املصري إليه هو إالّ  إله ال الطول ذي سبحان عموالنّ  الفضل ذي سبحان •

سبحان من ال يعتدي على أهل مملكته!.. سبحان من ال ½خذ  •
.. اللهم أهل األرض �لوان العذاب!.. سبحان هللا الرؤوف الرحيم!

اجعل يل يف قليب نورًا وبصرًا وفهمًا وعلمًا؛ إنك على كل شيء 
  .قدير
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  ... هللا سبحان
  .إليه إال ،هللا من منجا وال ملجأ ال هللا سبحان •

 . أحد كفوا له يكن ومل يولد ومل يلد مل الذي سبحان هللا •
 رفع من ، سبحان الصمد الفرد هللا األحد، سبحان الواحد هللا سبحان •

  عمد بال السماء
،  شيء كل عدد هللا ، سبحان كتابه أحصى ما ملء هللا سبحان •

  .شيء لك ملء هللا سبحان
سبحان هللا ملء ما خلق سبحان هللا عدد ما يف السموات وما يف األرض سبحان  •

  .هللا عدد ما أحصى كتابه و سبحان هللا عدد كل شيء سبحان هللا ملء كل شيء
 هللا سبحان خلق، ما ملء هللا سبحان ماخلق، عدد هللا سبحان •

 األرض يف ما ملء هللا سبحان ،والسماء  األرض يف ما عدد
 ما ملء هللا سبحان كتابه، أحصى ما عدد هللا سبحان ، والسماء
 كل ملء هللا سبحان شيء، كل عدد هللا سبحان ، كتابه أحصى
 ± واحلمد ماخلق، ملء ± واحلمد ماخلق، عدد ± احلمد شيء،
 والسماء، األرض يف ما ملء ± واحلمد والسماء، األرض يف ما عدد

 كتابه، أحصى ما ملء ± واحلمد تابه،ك أحصى ما عدد ± واحلمد
  شيء كل ملء ± واحلمد شيء، كل عدد ± واحلمد
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 ... وبحمده هللا سبحان
  .العظيم هللا سبحان وحبمده هللا سبحان •

• ±S سبحان هللا وحبمده وال حول وال قوة إال 

 سبحان هللا وحبمده، أستغفر هللا وأتوب إليه •

سبحان هللا وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد   •
  كلماته)

 تتم تهبنعم الذي ± واحلمد حال كل ± على واحلمد هللا سبحان •
  .الصاحلات

سبحان هللا وحبمده، وهللا أكرب، واحلمد ±، وال حول وال قوة  •
±S ال إله إال هللا ; إال«  

 ما وعدد علم، ما وعدد خلق، ما عدد طيباً  محداً  ± احلمدسبحان هللا و  •
 .نعلمه وال عنا أخفاه

 وحلّقهِ  أداءً  لُشكرهِ  محًدا العاملني، ربّ  ± احلمدسبحان هللا و  •
 .عطاءً  ولثوابهِ  مناءً  ولفضلهِ  رجاءً  وِحلُبهِ  قضاًء،

 األحزاب وهزم عبده، ونصر وعده، صدق الذي ± واحلمد هللا سبحان •
   .بعده شيء وال قبله شيء ال وحده،
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 شيء لكلّ  جعل اّلذي العاملني، ± ربّ  واحلمد هللا سبحان •
  كتاSً  أجلِ  لكلّ  وجعل أجًال، قدرِ  لكلّ  وجعل قدراً،

 أطعمين الذي ± احلمد وآواين، كفاين ± الذي واحلمد هللا سبحان   •
 .فأفضل علي من الذي ± واحلمد وسقاين،

 أمة من وجعلين لإلسالم، هداين ± الذي واحلمد هللا سبحان  •
 .كله األمر يرجع وإليك كله، احلمد لك اللهم دمحم

 وعفا فقدر، وَمَلكَ  فقهر، عال الذي العاملني رب ± احلمدسبحان هللا و  •
 .ونشر وخلق ونصر، وهَزمَ  وسرت، وعِلمَ  فغفر،

 ر&م، احلامدون به يذكر ما �فضل كثريًا ± احلمدسبحان هللا و  •
 .العاملني رب ± احلمد و لإلميان هداv أن على هللا وحنمد

 على أنعم و عطا/ه فاضت األحد، الواحد ربنا ± احلمدسبحان هللا و  •
 .كلل بال /ربنا لك فاحلمد لنا، سعة فضله يف يزل ومل البشر،

 وخلق والقلم، اللوح خلق العاملني رب ± احلمدسبحان هللا و  •
 الليل ومجل وحكم Sملقادير، واآلجال األرزاق ودبر عدم، من اخللق

 .الظَُلم يف Sلنجوم
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 وجهي صورة وصور فعدله خلقي سوى الذي ،± واحلمد هللا سبحان •
 خلق ما ملئ ± احلمد خلق، ما عدد ± احلمد  املسلمني من وجعلين فحسنها

 على تقع أن السماء ميسك الذي ،± واحلمد هللا سبحان •
 حييي الذي ± احلمد رحيم لرؤوف Sلناس هللا إن Ãذنه إال األرض
  .قدير شيء كل على هو و املوتى

 وجعل عدًدا، شيء كلّ  أحصى اّلذي العاملني، ± ربّ  واحلمد هللا سبحان •
  .ِقددا طراِئق وجعلهم اِجلن وخلق أحداً، ُحكمهِ  يف ُيشرك وال أمداً، شيء لكلّ 

 وُجييب خفياً، دعاه من ُحيب العاملني، ± ربّ  واحلمد هللا سبحان •
 وفّياً، له كان من ويكرم حِيّيًا، منه كان من ويزيدُ  ّياً،جن vداه من

  .رضّياً  الوعد صادق كان من ويهدي

 طيًبا كثريًا محًدا ± احلمد ونقول طيًبا، محًدا للرمحن احلمدسبحان هللا و  •
 وما عطائه، جزيل فاض و أعطى ما على له واحلمد سبحانه هللا وجل ومبارًكا،

 .البلية شر به وزال منع

 والكرب/ء العظمة صاحب ،العاملني رب ± احلمدبحان هللا و س •
 أجرى واألمعاء، العروق بني فّرق واألحشاء، البطن يف ما يعلم

  .والسماء األرض رب / فسبحانك واملاء، الطعام فيهما
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 كلماته، ومداد عرشه وزنه نفسه ورضا خلقه عدد ،وحبمده هللا سبحان •
 منهم واملسلمات األحياء واملسلمني واملؤمنات املؤمنني ارحم اللهم

  .املنيالظ من كنت إين سبحانك أنت إال إلـه ال واألموات،

 أحل فأسبغ، وأنعم فأبلغ، قال الذي، ± واحلمد هللا سبحان •
 يف حملسنهم أعد ما على ويدل العاجل، يف عباده لينعم ومنح املالذ
 ” طيباً  حالالً  األرض يف مما كلوا الناس أيها / ” :فقال اآلجل
  أيها / ” :وقال

 نومها يف ميتها مل و موÈا بعد نفسي إيل رد الذي، ± واحلمد هللا سبحان •
 Sلناس هللا إن Ãذنه إال األرض على تقع أن السماء ميسك الذي ± احلمد

  .قدير شيء كل على هو و املوتى حييي الذي ± احلمد رحيم لرؤوف

 ويوم جديد، بعمر علينا أنعم الذي ،± واحلمد هللا سبحان  •
 األمن نسألك إv اللهم الشاكرين، من اجعلنا اللهم نعيشه، جديد

 وأمهاتنا، آلSئنا واملغفرة وأبداننا، ديننا يف والسالمة أوطاننا، يف
 .العاملني رب / آمني اللهم

 ويف حزين يف ± واحلمد علين، ويف سري ± يف واحلمد هللا سبحان •
 احلمد خلدي عن غاب عّما ± واحلمد أعلمه، كنت عّما ± احلمد ،سعدي

   يتبعه الشكر مثّ  ± فاحلمد العدد منطق أعيت هللا وأنعم فضائله، عمت من ±
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 شيء كل أحصى الذي العاملني، ± رب واحلمد هللا سبحان •
 وخلق أحداً، حكمه يف يشرك وال أمداً، شيء لكلّ  وجعل عدداً،
 عنه وأرضى فأحببه فيك أحبه إين اللهم قدداً، طرائق وجعلهم اجلن

   .آمني جنتك وأدخله ترضى حىت وأعطه

 / Sلّرمحة، اليدين Sسط / املغفرة، واسع / .± احلمدسبحان هللا و  •
 / املنّ  عظيم / الّصفح كرمي / شكوى، كلّ  منتهى / جنوى، كلّ  صاحب
 رغبتنا، غاية و/ موالv و/ سّيدv، و/ ربّنا / استحقاقها، قبل النعم مبتدئ
 Sلّنار خلقيت تشوي أالّ  هللا / أسألك

 وال أكرب وهللا أكرب، وهللا هللا، إال إله وال ±، واحلمد هللا سبحان •
 ُحممد، نبّينا على صلّ  اللهمّ  .العظيم ليّ الع S± إال قوة وال حول

 من خري األنقى، والثوب األتقى، والقلب األبقى، الكتاب صاحب
 .األعلى ربهُ  سّبح من وأعظم وسعى، طاف من وأفضل ولّىب، هّلل

 ± احلمد خلق، ما ملئ ± احلمد خلق، ما عدد ،± واحلمد هللا سبحان •
 احلمد كتابه، أحصى ما عدد ± حلمدا األرض، يف وما السموات يف ما عدد

 كل على ± احلمد شيء، كل عدد ± احلمد كتابه، أحصى ما على ±
  .بعدك من عقبك وعلمهن تعلمهن مثلهن، هللا وتسبح ،”شيء

  
  2021 - رابع  اإلصدار ال : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  24



  أذكـــــــــــــــــــار التسبيــــــــــــــــــح
  

 وَمَلكَ  فقهر، عال اّلذي العاملني، ± ربّ  واحلمد هللا سبحان •
 احلمد .ونشر وخلق ونصر، وهَزمَ  وسرت، وعِلمَ  فغفر، وعفا فقدر،

 البطن يف ما يعلم والكرب/ء، العظمة صاحب العاملني، ربّ  ±
 واملاء، الطعام فيهما أجرى واألمعاء، العروق بني فّرق واألحشاء،
  .والسماء األرض ربّ  / فسبحانك

 لك ربّ  / الصاحلات، تتمّ  وجالله بعّزته ± اّلذي واحلمد هللا سبحان •
 وارمحنا لنا اغفر اللهمّ  .سلطانك وعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد
 كله، شأننا لنا وأصلح الّنار، نم وجننا اجلنة وأدخلنا منا وتقّبل عنا، وارض
 .األخرة وعذاب الّدنيا خزي من وأجرv كّلها، األمور يف عاقبتنا أحسن اللهم

 خلق، ما ملء ± احلمد خلق، ما عدد ،± واحلمد هللا سبحان •
 .شيء كل عدد ± احلمد واألرض، السماوات عدد ± احلمد

 له كايف ال ممن فكم ،وآواv وكفاv وسقاv أطعمنا الذي ± احلمد 
 أطعمين الذي ± احلمد وآواين، كفاين الذي ± احلمد  له مأوى وال

  .فأفضل علي من الذي ± واحلمد وسقاين،

 الذي ± احلمد والسموات، األرض خلق الذي ،± واحلمد هللا سبحان  •
 وحما هلم غفرها مث الرمحات، وانزل اهلها على فسرتها العثرات، علم

   Sلقلب تتابعت ما احلمد وله الربكات، خزائن ملئ احلمد فله ت،السيئا
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 يف الرمال حبات عدد احلمد وله اخلطوات، تعاقبت ما احلمد وله ، النبضات
  .والسكنات احلركات وعدد والسماوات، األرض يف اهلواء ذرات وعدد الفلوات،

 ربّ  / الصاحلات، تتمّ  وجالله بعّزته اّلذي ± احلمدسبحان هللا و  •
 اغفر اللهمّ  سلطانك، وعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك
 الّنار، من وّجننا اجلّنة وأدخاv مّنا وتقّبل ّنا،ع وارض وارمحنا لنا

 وأجرv كّلها، األمور يف عاقبتنا أحسن اللهمّ  كّله، شأننا لنا وأصلح
 وسرت اجلميل أظهر من / اللهمّ  اآلخرة، وعذاب الّدنيا خزي من

 العفو عظيم / السرت، يهتك وال Sجلريرة يؤاخذ ال من / القبيح،
 .التجاوز وحسن

   ...اَنكَ ُسْبحَ 
 .والروح املالئكة رب قدوس سبوح رّيب، سبحانك •

  .ُسْبَحاَنَك َريبِّ َوِحبَْمِدَك، اللُهمَّ اْغِفْر ِيل  •

 .احلكيم العليم أنت إنك علمتنا ما إالّ  لنا علم ال سبحانك •

 .فيه مباركاً  طيباً  كثرياً  محداً  والشكر احلمد لك ربنا / سبحانك •

ُركَ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِحبَمْ  •   .ِدَك تـََباَرَك اْمسَُك َوتـََعاَىل َجدَُّك َوَال ِإَلَه َغيـْ

  اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك. سبحانك •
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  .إليك وأتوب أستغفرك أنت إالّ  الإله أن أشهد وحبمدك اللهم سبحانك •

سبحانك اين كنت من الظاملني، سبحان هللا وحبمده سبحان هللا  •
  .العظيم

  .غريك إله ال جدك وتعاىل امسك وتبارك ثناؤك جلَّ  وحبمدك اللهم سبحانك •

 وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ..رب / سبحانك ريب  •
  .سلطانك وعظيم

 الظاهر وأنت شيء بعدك فليس األول أنت وحبمدك اللهم سبحانك •
 . شيء فوقك فليس

 نفسي وظلمتُ  سوءاً  عملتُ  أنت إالّ  إله ال وحبمدك، سبحانك •
 . الغافرين خري وأنت يل فاغفر

 فتب نفسي وظلمتُ  سوءاً  عملتُ  أنت، إالّ  إله ال وحبمدك، سبحانك •
  .الرحيم التواب وأنت علي

 إال إله ال الذنوب غفار / غفرانك الغيوب عالم / سبحانك •
 . الظاملني من كنت إين سبحانك أنت

 بديع املنان أنت إال إله ال احلمَد، لكَ  �ن أسألك إّينِ  اللهم سبحانك ريب •
  .واإلكرام اجلالل ذو واألرضِ  السمواتِ 
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 حُبك للُسقم، شفاءُ  وذكُرك اسم، خري اُمسك رب، / سبحانك •
  .مِعل أو بعدِّ  حيصى ال فضُلكَ  واجلسم، للّروح راحةُ 

سبحانك ال إله إال أنت بديع السموات واألرض سبحان هللا وحبمده عدد  •
  خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 

 وإليك ونسجد، نصلي ولك نعبد، إ/ك اللهم  ،سبحانك ريب  •
 اجلد عذابك إن عذابك، وخنشى رمحتك نرجو وحنمد، نسعى

  .Sلكفار

 ما لنا وÈيئته ذنوبنا، وختفيف مهومنا، ختفيف على حنمدك اللهم سبحانك •
 .الشياطني وكيد النفس وسهو والعيب الذنب عن به يكفر

 ولك خلودك، مع خالدا محدا احلمد لك اللهم ،سبحانك ريب •
 عني طرفة كل وعند مشيئتك، دون له منتهى ال دائما محدا احلمد

  .نفس وتنفس

 لغريك يُقال ال رب / سبحانك .واملآب املرجع إليه من / سبحانك •
  .جان وال إنسُ  يُعجزكَ  ال السلطان، شديد الربهان، عظيم وأنت ُسبحان،

 على احلمد ولك العافية، على احلمد لك اللهم ،سبحانك ريب •
 عامة، أو خاصة أو حديث، أو قدمي يف علينا &ا أنعمت نعمة كل
  .عالنية أو سًرا أو
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 ولك رضيت، إذا احلمد ولك ترضى، حىت احلمد لك اللهم سبحانك ريب •
  .لك اللهم حني، كل ويف حال، كل على احلمد ولك الرضا، بعد احلمد

 ما نعم على أهله أنت الذي احلمد لك اللهم رّيب  سبحانك •
 Sلتقصري كأين تفضالً  زادين تقصرياً  ازددت مىت أهال هلا قط كنت

 .الفضل أستوجب

 ونتوب ونستغفرك ونستهديك، ونستعينك حنمدك إv اللهم  ،سبحانك ريب •
  .يهجرك من ونرتك وخنلع نكفرك، وال نشكرك كله، اخلري عليك ونثين إليك،

 ± احلمد .فيه مبارًكا طيًبا كثريًا احلمد لك اللهم سبحانك ريب •
 حيىي الذي ± احلمد فقدر وملك فخرب وبطن فقهر عال الذي
  .قدير شيء كل على وهو ومييت

 وحنمدك نستجري وبك عونك، على وحنمدك نستعني بكسبحانك ريب، و  •
 أنت إال إله ال وحدك، واملنّ  الفضل ولك احلمد لك فاللهم إشارتك، على

  .سبحانك

 حنصي وال حنصيها ال علينا كثرية نعمك إن اللهمريب،  سبحانك •
 وأنت نفسك على اثنيت كما سبحانك وأنت نقدر وال عليك ثناء

  .العاملني عن غين سبحانك
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 يرجع وإليك كله، الشكر ولك كله، احلمد لك اللهم  ،سبحانك ريب •
 وأنت تُعبد، أن أنت وأهل ُحتمد، أن أنت فأهل وسره، عالنيته كله، األمر
 .قدير شيء كل على

 خلقك إىل صنيعك و بالئك ىف احلمد لك اللهم ،سبحانك ريب •
 ىف احلمد ولك ، بيوتنا أهل إىل صنيعك و بالئك ىف احلمد ولك ،

  .خاصة أنفسنا إىل وصنيعك بالئك
 يرجع وإليك كّله، الشكر ولك كّله، احلمد لك اللهمّ سبحانك ريب،  •

 وأنت تعبد، أن أنت وأهل حتمد، أن أنت فأهل وسّره، عالنّيته كّله األمر
 .قدير شيءٍ  كلّ  على

 العاملني، ربّ  ± احلمدو  والسماء األرض ربّ  / سبحانك •
 بني فّرق واألحشاء، البطن يف ما يعلم والكرب/ء، العظمة صاحب
 .واملاء الطعام فيهما أجرى واألمعاء، العروق

 عينيه، دمعُ  الذكر من فاضت ُحممد، نبّينا على صلّ  اللهمسبحانك ريب،  •
 وُمسع قدميه، حلصريا ورم حىت ربّهُ  وسّبح شفتيه، من التسبيح عطر وفاح

 .كّفيه بني احلصى تسبيح
 ، ذُِكر َمن أحقُ  ،و ُعبد من أحق أنت سبحانك ريب، سبحانك •
 امللك أنت ، ُسِئل من وأجود أعطى من وخري ، مَلك َمن أرأفُ  و

  .لك الند الذي الفرد لك شريك ال املبني احلق
  

  2021 - اإلصدار الرابع   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  30



  أذكـــــــــــــــــــار التسبيــــــــــــــــــح
  

 وحمياي ونسكي، صاليت لك اللهم احلمد، لك اللهمسبحانك ريب،  •
 فغفر، وعفا فقدر، وملك فقهر، عال الذي ± احلمد مآيب وإليك وممايت،
  .ونشر وخلق ونصر، موهز  وسرت، وعلم

 فهو هللا / بذلنا مهما كثرياً، احلمد لك  اللهمسبحانك ريب،   •
 قصرv عما غفرانك ونرجو حلمدك، هديتنا أن لك فاحلمد قليل،

 .واألهواء والشيطان والنفس الدنيا عليها غلبتنا ما و فيه
 ± احلمد .كلهُ  األمرُ  يرجعُ  وإليك كله احلمدُ  لك اللهم ،سبحانك رّيب  •

 واحلمد أحد كل قبل ± احلمد .والعظمة والكرب/ء واجلربوت امللكوت ذي
  .حال كل على ± واحلمد أحد كل بعد ±

 احلمد ولك األوىل يف والشكر احلمد لك اللهم ،سبحانك ريب •
 والشكر احلمد ولك قبل من والشكر احلمد ولك اآلخرة يف والشكر

 .وأبداً  ودائماً  حني كل ويف النهار وأطراف الليل وآvء بعد من
 شئت ما وملء األرض وملء السماء ملء احلمد لك اللهمسحانك ريب،  •

 الذنوب من طهرين اللهم البارد واملاء والربد Sلثلج طهرين اللهم بعد شيء من
   .الوسخ من األبيض الثوب ينقى كما واخلطا/

 ما ّمهي تفريج وعلى أعلمك، ما وحبايل أحلمك، ما ،رّيب  سبحانك •
 ا�ّ  سبحان جزائي فيك ظّين  حسن فاجعل ورجائي، ثقيت أنت أقّدرك،
  الصاحلات تتم بنعمته الذي ± احلمد .العظيم ا�ّ  سبحان وحبمده
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 وحنمدك اخلري، على وحنمدك البالء، على اللهم حنمدكسبحانك ريب،   •
 لسان على وحنمدك والكرم، الرزق على وحنمدك واملرض، الصحة على

  .واإلحسان واجلود والكرم اجلالل ذا / تسبحك، وأصابع حيمدك،

 ، سرتتنا مبا احلمد ولك ، تناهدي مبا احلمد ولك ،سبحانك رّيب  •
 احلمد ولك ، واملال Sألهل احلمد ولك ، Sلقرآن احلمد ولك

 أهل / رضيت إذا احلمد ولك ، ترضى حىت احلمد ولك ، Sملعافاة
  املغفرة أهل و/ ، التقوى

 ثناء حنصي وال حنصيها ال علينا كثرية نعمك إن اللهم،  رّيب  سبحانك •
 غين سبحانك وأنت نفسك على اثنيت كما انكسبح وأنت نقدر وال عليك

  .فيه مباركاً  طيباً  كثرياً  محداً  والشكر احلمد لك ربنا / سبحانك .العاملني عن

لك احلمد ولك الفضل واإلحسان بسطت الرمحة  ،سبحانك •
والعافية وأنت هللا ال شيء مثلك سبحانك ما أعظم شأنك 

يء وإليك سبحانك خلقت كل شيء وإليك معاده وبدأت كل ش
  منتهاه وأنشأت كل شيء وإليك مصريه.

 الّرشد، عزمية أسألك و األمر، يف الثّبات أسألك إينّ  اللهمّ ، سبحانك رّيب  •
 سليًما، وقلًبا صادقًا، لساvً  وأسألك عبادتك، وحسن نعمتك شكر وأسألك

 تعلم، ممّا وأستغفرك تعلم، ما خري من وأسألك تعلم، ما شرّ  من بك وأعوذ
  .الغيوب عّالم تأن إّنك
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 اذا احلمد ولك ترضى حىت احلمد لك اللهم، سبحانك رّيب  •
 مما خريا قالوا كالذين احلمد لك الرضى بعد داحلم ولك رضيت

 اللهم حال كل على احلمد ولك تقول كالذي احلمد ولك نقول
  .عليم شئ بكل وانت واالرض السماوات نور أنت احلمد لك

 ولك خلقك، إىل وصنيعك بالئك يف احلمد لك اللهم  ،سبحانك رّيب  •
 ولك هديتنا، امب احلمد ولك بيوتنا، أهل على وصنيعك بالئك يف احلمد
 احلمد ولك واملال، Sألهل احلمد ولك Sلقرآن، احلمد ولك سرتتنا، مبا احلمد

 .ترضى حىت احلمد ولك Sملعافاة،
 إذا احلمد ولك ترضى، حّىت  احلمد لك اللهمّ  ،سبحانك رّيب  •

 ممّا خرياً  قالوا كاللذين احلمد لك الّرضى بعد احلمد ولك رضيت،
 اللهمّ  حال، كلّ  على احلمد ولك قول،ت كاّلذي احلمد ولك نقول،

 .عليم شيءٍ  بكلّ  وأنت واألرض، السماوات نور أنت احلمد، لك
 كله اخلري بيدك كله امللك ولك كله احلمد لك اللهم ،سبحانك رّيب  •

 قدير شيء كل على إنك حتمد أن فأهل وسره عالنيته كله األمر يرجع إليك
 وارزقين عمري من بقي فيما مينواعص ذنيب من مضى ما مجيع يل اغفر اللهم
 .فيه مباركا طيبا كثريا احلمد لك اللهم .به ترضى زاكيا عمال

 ونستهديك ونستعينك حنمدك إvّ  اللهمّ ، رّيب  سبحانك  •
   وال نشكرك كّله، اخلري عليك ونثين إليك، ونتوب ونستغفرك
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 نصّلي ولك نعبد إّ/ك اللهمّ  يهجرك، من ونرتك وخنلع نكفرك،
 إنّ  عذابك، وخنشى رمحتك نرجوا وحنمد، نسعى وإليك ونسجد،
 .ملحق Sلكفار اجلدّ  عذابك

 وال وأعطنا Èّنا، وال وأكرمنا تَنقصنا، وال زدv اللهمّ ، رّيب  سبحانك  •
 ذكرك على أعّنا اللهمّ  عّنا، وارض وأرِضنا علينا، تؤثر وال وآثرv حترمنا،

 وخلق والقلم، اللوح خلق العاملني، ربّ  ± احلمد عبادتك، وحسن وشكرك
 Sلنجوم الليل لومجّ  وحكم، Sملقادير واآلجال األرزاق ودبّر عدم، من اخللق

 .الظَُلمّ  يف

 إذا احلمد ولك ترضى، حىت احلمد لك اللهم ،سبحانك رّيب  •
 قالوا كالذين احلمد لك اللهم ترضى أن بعد احلمد ولك رضيت،

 كل على احلمد ولك تقول، كالذي احلمد ولك نقول، مما خريًا
 بكل وأنت واألرض، السماوات نور أنت احلمد لك اللهم حال،
 على وسالم يصفون، عما العزة رب وسبحانك عليم، شيء

 .العاملني رب ± واحلمد املرسلني،

 احلمد ولك خلودك، مع خالًدا كثريًا محًدا احلمد لك اللهم ،سبحانك رّيب  •
 مشيئتك، دون له منتهى ال محًدا احلمد ولك علمك، دون له منتهى ال محًدا
   كله، امللك ولك كله، احلمد لك اللهم .لقائله أجًرا ال محًدا احلمد ولك
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 إنك حتمد أن فأهل وسره، عالنيته كله، األمر يرجع إليك بيدك، كله اخلري
 فيما واعصمين ذنيب، من مضى ما مجيع يل اغفر اللهم قدير، شيء كل على
 .به ترضى صاحلًا عمالً  وارزقين عمري، من بقي

 ونستهديك ونستعينك حنمدك إvّ  اللهمّ ، .سبحانك رّيب  •
 وال نشكرك كّله، اخلري عليك ونثين إليك، ونتوب ونستغفرك

 نصّلي ولك نعبد إّ/ك اللهمّ  يهجرك، من ونرتك وخنلع نكفرك،
 إنّ  عذابك، وخنشى رمحتك نرجوا وحنمد، نسعى وإليك ونسجد،
 الشكر ولك كّله، احلمد لك اللهمّ  ملحق، Sلكفار اجلدّ  عذابك

 حتمد، أن أنت فأهل وسّره، عالنّيته كّله األمر يرجع وإليك كّله،
  .قدير شيءٍ  كلّ  على وأنت تعبد، أن أنت وأهل

 املنان، أنت إال إله ال احلمد، لك �ن أسألك إين اللهم ،سبحانك رّيب  •
 حق، ووعدك احلق، أنت احلمد ولك فيهن، ومن واألرض السماوات بديع

 والنبيون حق، والساعة حق، والنار حق، واجلنة حق، ولقاؤك حق، وقولك
 أنبت، وإليك آمنت، وبك توكلت، وعليك أسلمت اللهم حق، ودمحم حق،
 أسررت وما أخرت وما قدمت ما يل فاغفر حاكمت، وإليك خاصمت وبك
 .غريك إله وال أنت، إال إله ال املؤخر، وأنت املقدم أنت أعلنت، وما
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 واألرض السموات نور أنت احلمد لك اللهم ،سبحانك رّيب  •
 ولك فيهن ومن واألرض السموات قيم أنت احلمد ولك فيهن ومن

 حق واجلنة حق ولقاؤك حق وقولك حق ووعدك احلق أنت احلمد
 أسلمت لك اللهم حق ودمحم حق والنبيون حق والساعة حق والنار

 وإليك خاصمت وبك أنبت وإليك منتآ وبك توكلت وعليك
 أعلنت وما أسررت وما أخرت وما قدمت ما يل فاغفر حاكمت

 . غريك إله ال أو أنت إال إله ال املؤخر وأنت املقدم أنت

 ما وملء األرض، وملء السماوات ملء احلمد لك اللهم ،سبحانك رّيب  •
 من هرينط اللهم والربد، واملاء Sلثلج طهرين اللهم بعد، شيء من شئت

 نظن الذي ± احلمد .الدنس من األبيض الثوب ينقى كما واخلطا/، الذنوب
 الضيق يف والكسر، اجلرب يف ± احلمد به ظننا مما �فضل فيكرمنا خريًا، به

 ± واحلمد شكًرا، ± واحلمد حًبا، ± احلمد .والكدر الفرج ويف واالتساع،
 على ± واحلمد والضراء، السراء يف ± مدواحل عمًرا، ± واحلمد وشهًرا، يوًما

 .لنا هللا قسمه ما

 إذا احلمد ولك ترضى، حىت احلمد لك اللهم، سبحانك رّيب  •
 قيوم أنت احلمد، لك اللهم الرضا، بعد احلمد ولك رضيت،

   السماوات ملك لك احلمد ولك فيهن، ومن واألرض السماوات
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 ومن واألرض السماوات نور أنت احلمد ولك فيهن، ومن واألرض
 الدنيا يف العافية ونسألك ..العافية على احلمد لك اللهم فيهن
 إين اللهم واآلخرة، الدنيا يف العافية أسألك إين اللهم رة،واآلخ

 اسرت اللهم ومايل، وأهلي ودنياي ديين يف والعافية العفو أسألك
 خلفي، ومن يدي، بني من احفظين اللهم روعايت، وآمن عورايت،

 .حتيت من أغتال أن بك وأعوذ فوقي ومن مشايل، وعن مييين ومن

 عبًدا هللا أحزن ما ..والضراء السراء يف داحلم لك اللهم ،سبحانك رّيب  •
 دعاء .وأبًدا دائًما ± فاحلمد حيبه، ألنه إال عبًدا هللا ابتلي وما ليسعده، إال

 َأذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُروِين  ﴿ العزيز كتابه يف العزة رب قال هللا على والثناء احلمد
 املؤمن صفات من الشكر أن اآلية هذه وتوضح ﴾، َتْكُفُرونِ  َوَال  ِيل  َواْشُكُروا

 مبا يرضى مل ألنه كفروا الذين ِمبثابة يكون هللا يشكر ال الذي أن بل احلق
 S± آمن قد حق مسلم كل على جيب لذلك الدنيا حياته يف عليه هللا كتبه

 مكان، أي ويف وقت كل يف هللا على والثناء احلمد ِبدعاء يلتزم أن ورسوله
 يؤمن من ألن فقط والفرج السعادة أوقات يف احلمد يكون أن يشرتط وال
±S يعلم مل وإن حىت لإلنسان خري هو حيدث ما كل أن يعلم إميان حق 

 .ذلك
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