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 التسبيحات األربعةمعاني 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 هل ميكُن شرُح معاني التَّسبيحاِت األربعِة عنَد العلويَِّة النُّصرييَِّة؟

 

 إلَه وال هلِل، ، واحلمُداهلِل )سبحاَن: الصِّيغِة بهذِه َيَتَمثَُّل اهلِل ِذْكَر أنَّ عامَِّة اْلُمسلمنَي لدى مَن الشَّائِع

 اْلَمَعاصُُِّّ ، ُهُيواِج يكوُن عةدما ِلَربِِّه اإلنسُُّّاِن أنَّ ِذْكَروالشُُِّّّيعُة السَُُّّّةَُّة  ِتأكرُب(، وقد أمجَع واهلُل اهلل، إالَّ

والطَّاعُة،  النقياُده  ا اللَّفظ ِّ الذِّكِر تعاىل، وأنَّ غايَة له وشكًرا وحبًّا مةه، وخشُّيةً  من اهلِل، خوًفا اِلَيْجَتِةَبه

 نقٍص، كلِّ عن وتةزيِهِه اهلِل تسبيِح معةى اإلنساُن يعيَش أن األربعِة وورَد يف شروحاِتهم أن معةى التَّسبيحاِت

ِِ، وهو ناجم  عن   كلِّ على وشُّكَرهُ  اهلِل محَد يعيَش وأن نعمٍة، وهذا قصُّور  عن فهِم التَّسبيِح واحلمِد والتَّكب

  اخَلَوَنِة َفْهَم الكالِم القرآن ِّ. يَنتدِّرواْلُماْلُمقصَِّرِة احلشويَِّة والسَّطحيَِّة اليت تةاوَل بها شيوُخ 

ََ سُّيُِّدنا َّمَّد بن ُنصَُِّ )ب( بةي    ٍَ راسخٍة متتدَّ يفوقد أسَُّّ  اَن البةاِء التَّوحيديِّ اخلالِص على أس

جذوِرها إىل القرآِن الكريِم وكالِم اإلمام عل  )م( واألئمَِّة اْلَمعصُُّّومنَي عليةا سُُّّالُمُهم، فكاَن لةا اُن العلويَّوَن 

و َتةزيُه ذاِت الباري وكاَن التَّسبيُح عةدنا هالةَّصُِّيَّوَن ِمةهاًجا َتوحيديًّا َخاِلًصا من َعَقائِد التَّشبيِه والتَّعطيِل،  

 َعمَّا َتَعاَلىَو َيصُُُِّّفوَن(، وقوله: )سُُُّّْبَحاَنُه َعمَّا َوَتَعاَلى عن كلِّ نقصُُّّاٍن وايادٍة وكماٍل لقوِلِه تعاىل: )سُُُّّْبَحاَنُه

ًِا(، ألنَّ الةَّقصاَن ِضدَُّه الزِّيادُة، والكماَل ِضدَُّه  ُعُلوًّا َيُقوُلوَن  الَِّذي : )ُسْبَحاَنالةَّقُص وهو كما قال َجلَّ َوَعالَكب

َرَنِتِه َبْيَن ِبُمَضادَِّتِه َبْيَن األُموِر ُعِرَف َأْن ال ِضدَّ َلُه، وِبُمَقاُكلََّها(، وقد قال موالنا اإلمام عل ٍّ )م(: ) اأَلْاَواَج َخَلَق

 (.ِبالظُّْلَمِة، واْلُوُضوَح ِباْلُبْهَمِةاألْشَياِء ُعِرَف َأْن ال َقِريَن َلُه، َضادَّ الةَّوَر 

وكلمُة )سبحان( كلمُة تةزيٍه عربيٌَّة َمْصَدُرها )َسَبَح( وقد جاَء بالتَّعريِف أنَّ معةى )ُسبَحاَن اهلِل( تعظيُم 

ُفُه بصفاِت اخللِق ِصوتةزيُه الباري عمَّا قاَل فيه كلَّ مشُُّّرٍك، واْلُمْشُِّرُك طبًعا هو الذي َيغُلو ُمَشبًِّها الباري َفَي

هو ، وَمن نَسَب إليه ما َنَهى عةه فٌكشُّرِ فهو ُم ِهلِقخَب اهلَل َهبَّن شَُّ َملقوِل اإلمام عل  الرِّضُّا عليةا سُّالُمُه: )  

كافر (، وهذا يكوُن يف كلِّ عصٍُُّّر واماٍن، فهيتاُت الشُُِّّّرِك ُمخَتِلَفٌة وَحِقيَقُتُه اخَلِفيَُّة واحدٌة وه  اليت ذكَرها  

 سِحِمعلى اْل لماِءالظَّ لِةيف اللي وداِءالسَّ ملِةالةَّ بيِبن َدى ِمَفْخيت َأيف أمَّ رُكالشِّسُّيِّدنا رسوُل اهلِل )(( بقوله: ) 

 (.ِداألسَو
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وإنَّ احلمَد عةدنا ال َيقتصُر على الشَّكِر، بل َيرتق  إلثباِت الوجوِد اإلهل ِّ اْلُمْةِعِم عليةا مَبْعِرَفِة إشراِق 

 َوَذُروْا ِبَها اْدُعوُهَف اْلُحسَُُّّْةى اأَلسَُُّّْماء ِدِه وآياِتِه البيَِّةاِت، وأنَّ كلَّ ذلَك هلِل جلَّ جالُلُه لقوله تعاىل: )َوِلّلِهوجو

توجِّهوَن إىل ُمَيْعَمُلوَن(، فاْلُملحدوَن باألمساِء هم اْلُمةكروَن هلا اْل َكاُنوْا َما َسُيْجَزْوَن َأسَُّْمئِئهِ  ِف  ُيْلِحُدوَن الَِّذيَن

 عباَدِة الَوهِم والَعَدِم، َفُهم بذلَك ال َيعِرُفوَن معةى احَلْمِد وإْن َذَكُروُه بألِسَةِتهم.

وإنَّ التَّوحيَد يف قولةا: )ال إلَه إالَّ اهلل( هو َنْفُ  َتَعدَِّد الذَّاِت اإلهليَِّة وإْن تعدََّدِت اآلياُت واآلالُء، فلو 

 اَنَك الذَّاُت حقيقًة وشُُُُّّّّكاًل لكانِت اآلياُت آهلًة مع اإللِه وهذا ال  وُا لقوله تعاىل: )َلْوكانِت اآلياُت ه  

عفر الصَّادق عليةا َيصُُِّفوَن(، وقد ورَد عن اإلماِم ج  َعمَّا اْلَعْرِش َربِّ اللَِّه َفسُُّْبَحانَ  َلَفسََُّدَتا  اللَُّه ِإالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما

 وله: )كلمٌة أوَّهلا كفر  وآخرها إميان ، فلو قال: "ال إله" وسكَت، لكاَن كفَر(.سالُمُه شرُح العبارِة بق

ََ كما درَج   نهَجةا أنَُّه أكرُب من كلِّ ش ٍء، بل إنَّاْلُمقصَِّرُة احلشُّويَُّة و ويأت  القوُل: )اهلُل أكرُب(، لي

َُ يف َجَماِليَِّتها ما ورَد عن اإلماِم جعفر الصَُّّادق عليةا سالُمُه حني جاَءُه رجل  قائاًل:   العلويَّ الةَّصُِّيَّ  َيَتَلمَّ

اهلل أكرب. فسُّأَلُه عليةا سُّالُمُه: ِمن أيِّ ش ٍءف فقاَل الرَّجُل: من كلِّ ش ٍء. فقاَل عليةا سالُمُه: لقد حدَّْدَتُه.   

 ال عليةا سالُمُه: )قل: اهلُل أكرُب من أن ُيوَصَف(.فقاَل الرَّجُل: ما أقوُل يا مواليف فق

 

 نكتف  لعدم اإلطالة واهلل أعلم
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