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سورةُ الجُمُعة

حِ  ْحمِن الره ِ الره يمِ بِْسِم َّللاه

ِ َما فِي السه  َماَواِت َو َما فِي يَُسب ُِح ّلِِله
يِم  اْْلَْرِض اْلَمِلِك اْلقُدُّوِس الْ  ِِ ِِ اْلَح ي ِِ ﴾1َعَ
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الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ 

و « ضِيُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأََ ْ»و قد بينا معنى قوله •
.على لفظ المضا عة-هاهنا-و إنما جاء. بينا وجه التكرا  فيه

هأا يعني المالك لألشياء كلها لأي  حدأد منعأه من« الْمَلِكِ»و قوله •
ة نقأ  المستحق للتعظيم بتطهيأر فأفا ه مأل كأ  فأف« الْقُدُّوسِ»
ميأ  فأي ج« الْحَكِييمِ»معناه القاد  الذي ح يقهر و ح يغلب « الْعَزِيزِ»

.أفعاله
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يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ
 فَيُصيبُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَالئِكَةُ مِنْ خيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَيُسَبِّحُوَ •

(13الرعد)بِها مَنْ يَشاءُ وَ هُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَ هُوَ شَديدُ الْمِحالِ 

  عمأا ح فالتسبيح  نزيه اللَّه عز و ج« وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ»و قوله •
يجوز عليه، و التنزيه له مل ك  ففة نق   ضاف اليه،
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يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ
يْتُسَبِّحُ• الَّ ءٍ إِلَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ وَ إِنْ مِينْ شيَ

بيحَهُمْبِحَمْدِهِ وَ لكِينْ ال تَفْقَهُيونَ يُسَبِّحُ وراَ إِنَّيهُ ايانَ لَليمياَ  َفُيتَسيْ
(االسراء44)

بْ ُ وَ»اي ينزهأه عأل كلأك «  ُسَبِّحُ لَهُ»ثم أخبر أنه • ماواتُ السأَّ السأَّ
نزيه يعني في السموات و األ ض مل العقالء، و  « الََْ ْضُ وَ مَلْ فِيهِلَّ

السموات و األ ض هو ما فيهما مل الدحلة على  وديأده و عدلأه، و 
اللفظ، و و جرى كلك مجرى التسبيح ب. أنه ح يشركه في اإللهية سواه
ك يخأت   سبيحهم باللفظ، غيأر أ  كلأ:  سبيح العقالء يحتم  كلك

.بالمودديل منهم دو  المشركيل
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