
 

 السبحةُ
  حكْمهاها وتارِخيُ

 

 تَأليف الشيخ 
 َبكر بن عبد اهللا أبـَُو زيد 

 
 
 

 قام بصفه ونشره
 أبو علي السلفي
www.du3at.comU  

 
 
 



 ٢ اوُحْكُمَهـا هـتارِيخُ ُة ـالسُّْبح        

 
 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 

ن ومــ، وعلــى مجيــع صــحبه، ال نــيب بعــده والصــالة والســالم علــى مــن، احلمــد هللا وحــده
 . إىل يوم الدين  تبعهم بإحسان

ومـــن العمـــل ، ُســـنٌَّة ماضـــية يف اِإلســـالم، فـــإن َعـــدَّ اَألذكـــار الَعَدِديَّـــة باألنامـــل: َأمـــا بعـــدُ 
 - رضــي اهللا عــنهم -مث َداَخــَل بـَْعَضــُهْم يف غــري طبقــة الصــحابة ، املتــوارث بــني املســلمني
أو اخلـرز منظومـاً ، النوىبَـاِدَرُة َعـدِّ األذكـار بـ -رمحهم اهللا تعـاىل -ويف غري صدر التابعني 

، والروافض، حىت أصبحت شعاراً لِلطُّرِقيَّة)) السُّْبَحة: ((مما اكتسب بـَْعُد اْسم، يف خيط
وأ�ـــا ســـيما املالئكـــة الكـــرام يف التســـبيح ، وادَّعـــى املـــدَّعون مشـــروعية تعليقهـــا باألعنـــاق

كأمنــا ، املريــد عنهــا وأ�ــا تــدور بنفســها إذا تــأخر - وحاشــاهم –والتعليــق هلــا يف األعنــاق 
، يف تركتـــه)) ُســـْبَحة((َورَّث ألمتـــه  أن النـــيب ، وادَّعـــى الَكـــذَّابون، نُِفَخـــِت الـــرُّوح فيهـــا

، َويـَتَـَعاقَـُب علـى إدارتـا املريـدون، فـَتـَُعلَّـُق بالسـقوف، وأنه يشرع اختاذ خرز هلـا كاَألْرَحـاء
َوُحتَـــــوَُّل عليهـــــا الوصـــــايا ، وفُ وأن َصــــْوَت وْقِعهـــــا كصـــــوت الــــوحي َوتـُْوقَـــــُف عليهـــــا الُوقُــــ

َـرُّ بـا علـى جسـد ، واالستشـفاء، للتسـبيح، ويرثهـا االبـن عـن أبيـه عـن جـده، واهلبات وُُ
، وســوط الشــيطان، صــلحبــل الو : منهــا، واســتقلت بأمســاء، املــريض فيكتــب لــه الشــفاء

: العلمــاء وأحواهلــا لــدى، مــن بيــان حكمهــا، حينئــٍذ نَالَــْت حظّــاً َوافِــراً . ورابطــة القلــوب
، والشــروح احلديثيــة، والفتــاوى، يف كُتــب الفقــه، ومــؤرخني، ولســانيني، وحمــدِّثني، فقهــاء

َلعـلَّ أوهلـا ، وبلغت حنو اثين عشـر كتابـاً ، حىت أُْفرَِدت بالتأليف، والتاريخ، وكتب اللسان
ــــْبحة: ((باســــم - رمحــــه اهللا تعــــاىل – ٩١١للســــيوطي املتــــوىف ســــنة  الــــيت )) املنحــــة يف السُّ

. امللحـة : ((باسـم - رمحـه اهللا تعـاىل – ٩٥٣استلها منه تلميذه ابن طولـون املتـوىف سـنة 
رمحــه  – ١٣٠٤حـىت إذا بلغـت النـَّْوبَــُة إىل الشـيخ عبــد احلـي اللكنـوي املتــوىف سـنة . .)) 

فاســـتوىف ُجـــل مـــا يف البـــاب )) نزهـــة الِفْكـــر يف ُســـْبحة الـــذَّكر: ((ألَّـــف كتابـــه - اهللا تعـــاىل
وَملَْ أََر واحــداً مــنهم ، لكــن اجلميــع نزعــوا مــن وجهــة االنتصــار للمشــروعية، قهــاً روايــة وف

، واهلنـــــدوس، التفـــــت إىل تـــــاريخ وجودهـــــا يف تـََعبُّـــــَدات األمـــــم األخـــــرى لـــــدى البـــــوذيني



 ٣ اوُحْكُمَهـا هـتارِيخُ ُة ـالسُّْبح        

وال إىل تــاريخ تســربا إىل بعــض ، فيمــا ابتــدعوه، والنصــارى يف أيــدي الرهبــان والراهبــات
وال إىل كــالم املــانعني الســتعماهلا يف ، دراويــش املتصــوفةو ، املســلمني عــن طريــق الــروافض
ــي، جانــب التعبــد لعــد األذكــار ممـــا ، وحتريــر حجــج الفــريقني، ويف جانــب اللَّعِــب والتـََّلهِّ

 . وتوسع انتشارها من جهة ُأخَرى ، أدَّى إىل طول اجلدل من جهة
وبيـان ، مـع املرويـاتجب، هلذا أحتسب عند اهللا تعـاىل حتريـر القـول فيهـا مـن مجيـع جوانبـه

وأن العــرب مل ، وتــاريخ حــدوثها يف املســلمني، ومجــع كــالم العلمــاء يف تارخيهــا، درجتهــا
بيـان )) خالصـة التحقيـق((ويف ، يف هـذا املعـىن)) السُّـْبَحة: ((تعرف يف لغتها شـيئاً امسـه

ــدِّ الــذِّكر ة حمدثــة لَِعــدِّ حــىت يُعلــم أ�ــا وســيل، أو يف العــادة واللَّْهــو، حكمهــا يف التعبــد لَِع
َوِمـِن اْسـِتْبَداِل اَألْدَىن بالــذي ، فـََتَشـبٌُّه بأهـل امللـل األخـرى، وجمـاراة ألهـل األهـواء، الـذِّكر

حتــــر  التشـــبه بالكفـــار يف تعبــــداتم وفيمـــا هـــو مــــن : وقاعــــدة الشـــرع املطهـــر، هـــو خـــري
 : ُمبيِّناً ذلك يف مبحثني، خصائصهم من عاداتم

 . املشروع وهو َعدُّ الذكر باألنامل يف بيان  :المبحث األول
 . يف بيان غري املشروع وهو َعدُّ الذكر بغري األنامل كالسُّْبَحة   :المبحث الثاني

لكــــن رأيــــت مــــن اخلــــري )) تصــــحيح الــــدعاء: ((وهــــذه الرســــالة يف مجلتهــــا ضــــمن كتــــاب
 . واهللا ويل التوفيق . لعله يكثر االنتفاع با ، إفرادها

 
 املؤلف                                                                               

 بكر بن عبد اهللا أبو زيد   
١٤١٩/ ٥/ ٢٥ 
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 المبحث األول

  في بيان المشروع وهو عد الذكر باألنامل
())دأصـابع اليـ. ((َعـدَّ الـذكر باألنامـل ، وتقريراً ، وفعالً ، قوالً  ثبت من هدي النيب 

0F

١( 
ومـن تـبعهم بإحسـان إىل يومنـا  - رضـي اهللا عـنهم –ودرَج على ذلـك الصـحابة . ال غري
 تأسياً بنبيها ، والعمل املتوارث لدى األُمة، فهو من السُّنن املستقرة، هذا

، واحلمـد، والتكبـري، والتسـبيح، على َأنَّ ذكر العبد لربه بالتهليل وقد َدلَّ هدُي النيب 
 : نوعنيعلى ، والتعظيم

اِكرِيَن اللََّه َكِثريًا َوالـذَّاِكرَاتِ  ﴿: ُمْطَلٌق كما قال اهللا تعاىل وقـال ] .  ٣٥/األحـزاب[  ﴾ َوالذَّ
  ] .٤١/األحزاب[ ﴾ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا اللََّه ذِْكرًا َكِثريًا ﴿: سبحانه

، مائـة تليلــة:مثـل، فيــه مـن العـدد مائــة وأكثـر مـا ورد، أو مكــان، أو زمـان، َوُمَقيَّـٌد ِحبـال
ثالثـــاً وثالثـــني مـــرة لكـــل ، واهللا أكـــرب، واحلمـــد هللا، ســـبحان اهللا: وقـــول، ومائـــة تســـبيحة

 )) . التهليل: ((ومتام املائة، واحدة منها
ويعقــدون تعــداده ، يقومــون بــذا الــذكر العــددي املبــارك - حبمــد اهللا –ومــا زال املســلمون 

أو ، مـــن حصـــى، دون حاجـــة إىل وســـيلة أخـــرى، نامـــل اليـــد اليمـــىنأو أ، بأنامــل اليـــدين
 . أو آلة مصنوعة ، أو ُسْبحة منظومة، نوى

وأن أحكامــه يف قــدرة املكلفــني ، وســهولة التشــريع، وهــذا هــو الــذي يوافــق يســر اِإلســالم
كمــا َردَّهــم النــيب ، وهــذا دأب هــذه الشــريعة املباركــة يف التيســري. علــى اخــتالف طبقــاتم

  مـــع تعلقهـــا بـــركنني مـــن ، أو اِإلكمـــال، إثبـــات الشـــهر دخـــوًال وخروجـــاً إىل الرؤيـــةيف
ومراقبــــة ، ومل يكلفهــــم مــــا وراء ذلــــك مــــن احلســــاب، واحلــــج، الصــــيام: أركــــان اِإلســــالم

 .وتسيري الكواكب، النجـوم
َعـــدُّ التســـبيح : - رضـــي اهللا عـــنهم –مـــن بعـــض أصـــحابه  وهلـــذا فإنـــه ملـــا ظهـــر للنـــيب 

َوأَنـََّهـا وسـيلة الَعـدِّ ، من العد باألنامل َدهلَّم على هديه  - فرض ثبوته على –باحلصى 

 ـــــــــــــــــ
 .  شاذة )) بيمينه: ((وأن رواية، أ�ا أصابع اليدين)) ال جديد يف أحكام الصالة: ((قـَرَّْرُت يف كتاب )١(
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َأْصـَحاُب اْجلَنَّـِة يـَْوَمئِـٍذ  ﴿: وأ�ـا خـري وأفضـل علـى َحـدِّ قـول اهللا تعـاىل، املشروعة ال غري
ٌر ُمْستَـَقرّا َوَأْحَسُن َمِقيًال  ال أفعل من باب استعم - واهللا أعلم –فإنه ]. ٢٤/الفرقان[ ﴾ َخيـْ

ري يف مقيــــــل أهــــــل ألنــــــه ال خــــــ، التفضــــــيل فيمــــــا لــــــيس يف الطــــــرف اآلخــــــر منــــــه شــــــيء
ــا ُيْشــرُِكونَ ﴿: كقــول اهللا تعــاىل،ومســتقرهم،النــار ــٌر أَمَّ فــال وســيلة شــرعية .  )1F١(﴾ َآللَّــُه َخيـْ

 . لَِعدِّ الذكر سوى األنامل 
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 ـــــــــــــــــ
  ) .٤٧٣/ ١(تفسري السعدي  )١(
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 المبحث الثاني

 الذكر بغير  في بيان غير المشروع وهو عد
(مثل الَعدُّ بالسُّْبَحة، األنامل

2F

١(  
 

 ـــــــــــــــــ
املنحة يف : ((-رمحه اهللا تعاىل-٩١١وطي املتوىف سنة يف السبحة مؤلفات مفردة لعل أوهلا رسالة السي  )١(

امللحة فيما ورد يف أصل : ((ابن طولون، ولتلميذه)) ١٤٤ -١٣٩/  ٢: احلاوي: ((ضمن كتابه)) السبحة
رمحه اهللا تعاىل  ١٠٥٧والبن عالن الشافعي املتوىف سنة . خمطوطة يف مكتبة البلدية يف اِإلسكندرية)) السبحة

)). ٢٥٢/  ١: شرح اَألذكار: ((كما ذكرها يف)) قاد املصابيح ملشروعية اختاذ املسابيحبإ: ((رسالة باسم
للبناين حممد بن عبد السالم )) حتفة أهل الفتوحات واألذواق يف اختاذ السبحة وجعلها يف األعناق: ((وكتاب

رمحه اهللا -١٣٠٤وللكنوي املتوىف سنة . صفحة ١٥٦مطبوع يف . ١٣٥٣بن محدون الفاسي املتوىف سنة 
معجم ((كما ذكرها صاحب ، وغريها. مطبوعة يف اهلند)) نزهة الِفْكر يف سبحة الذِّكر: ((رسالة باسم -تعاىل

 ٢تاج العروس ((كما يف )) سبح: ((وهي مذكورة يف كتب اللغة يف مادة. الطبعة الثانية )) املوضوعات املطروقة
 ١: الفرج بعد الشدة، ٢٩/  ٥نشوار احملاضرة للتنوخي : نهاومذكورة عرضاً يف كتب عدة م. وغريه )). ١٥٧/ 
جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ، ٢٢٨/  ٣: البيان والتبيني، ٢١٥ -٢١٤/  ٣: املدخل البن احلاج، ١٨٥/ 

 -٩٤/ ص . مسامهة اهلند ألمحد احلسيين، ١٢٠/  ٣: مدارج السالكني البن القيم. ٥٠٦/  ٢٢: ابن تيمية
اجلواب : السري للذهيب، ٣٤٣/  ٢الدين اخلالص للسبكي ، ٢٨٧، ٢٨٣/  ٢: إلداريةالرتاتيب ا: ١٠٧

الفكر السامي . الرد على التعقيب احلثيث لأللباين. ٨٣/ السلسة الضعيفة رقم ، ٢٤٧/ اجلامع لكنون ص 
صين للتقي احل، منتخبات التواريخ لدمشق. ٢٩٣/  ٣٥: جملة جممع اللغة العربية ملصر. ٥٤/  ٣: للحجوي
دائرة املعارف . ٩٥٨/  ١املوسوعة العربية امليسرة ، ٤٣٥/  ٣: فتاوى رشيد رضا. ٧٧٩/  ٢الشافعي 
، فتوى يف حكم املسبحة من عظم الفيل: ويف الدوريات. ١٦٦/  ٢: نيل األوطار. ٢٣٣/  ١١اإلسالمية 

فتوى يف جملة . ٦٣ -٦٢/ م ص ١٩٤٩لعام  ٢١/ اللد ، جملة األزهر: نشرت يف، للجنة الفتوى باألزهر
. بلوغ األمنية يف النوازل العصرية للشيخ حممد علي بن حسني املالكي املكي. ٣٠٨/ العدد ، الوعي اإلسالمي

جملة التوحيد .  ٤٣٠٠ورقم  ٦٤٦٠ورقم  ٢٢٢٩فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية برقم . ٢٣٥ -٢٣٣/ ص 
/ وهو مأخوذ من ، لعلي إبراهيم حشيش) نة أم بدعةاملسبحة س: (مقال باسم ١٤٠٧لعام  ٩/ العدد ، مبصر

السبحة يف . ١٣٣٠عام  ١٥/ مقال يف جملة املنار عدد ، املسبحة وتارخيها. ٨٣/ السلسلة الضعيفة برقم 
جملة : ((املسبحة واملسبحون لعلي اجلندي يف. ١٣٣١لعام  ١٨/ جملة لغة العرب عدد / مقال يف ، املشرق

. مع إضافة بعض األشعار)) املنحة للسيوطي: ((وهو ُمْسَتلُّ من ١٣٨٨عام  ٣٧ /عدد )) الوعي اإلسالمي
كتاب من أحكام الديانة ص . ١٣٩٦لعام  ١٤١/ مقال ملصطفى الشهايب يف جملة الوعي اإلسالمي العدد 

 .  أليب عبد الرمحن بن عقيل . ٢٣٩ -٢٣٦
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اســتقرت الســنة علــى عقــد الــذكر الَعــَدِديِّ باألنامــل مث حصــل التحــول إىل وســيلة أخــرى 
 : لَِعدِّ األذكار يف مراحل ثالث

 . َعدُّ الذكر باحلصى أو النوى : المرحلة األولى
 )) . السُّْبَحة(: (َعدُّ الذكر به منظوماً يف خيط: المرحلة الثانية
 . َعدُّ الذكر بآلة حديثة ُمَصنَّعة  :المرحلة الثالثة

 : فِإىل بيان التحول يف مراحله الثالث
 

J@@J@@J 
 

 المرحلة األولى
  التسبيح بالحصى أو النَّوى

 : وهي على ثالث مراتب
 :  يف زمن النيب : المرتبة األولى

هــــذا يف بقيــــة مــــن القــــرى يف جزيــــرة  وإىل زمننــــا معلــــوم أن املســــاجد مــــن زمــــن النــــيب 
وكـــان النـــاس يســـتعملون احلصـــباء الــــيت يف ، كانـــت أرضـــها مفروشـــة باحلصــــباء، العـــرب
ويف العصــور الالحقــة مــن بــين أميــة فمــا ، حلصــب الصــبية عــن العبــث باملســجد، املســجد

(إذا مسعـوا مـنهم مـاال يرضـيهم، واخلطبـاء، كان املصلون حيصبون به الوالة، بعد
3F

وقـد . )١
فهــل . وتقريــراً ، وفعــالً ، قــوالً ، هــو عقــد التســبيح بأنامــل اليــد ِلْمــَت أن هــدي النــيب عَ 

فيكون مـن اخـتالف التنـوع  يف زمنه ، أو النَّوى، حصل حتول إىل َعدِّ الذكر باحلصى
أم أن اآللـــة واحـــدة ، أو باحلصـــى وحنـــوه، فيكـــون العـــد باألنامـــل، يف وســـيلة عـــد الـــذكر

 ! سواها؟ األنامل وال وسيلة: وهي
وغايــة املـــروي يف ، ال يصــح يف مشــروعية َعــدِّ الــذكر باحلصــى أو النــوى حــديث: أقــول

 ـــــــــــــــــ
: نشوار احملاضـرة: ((ة الشالنجي علىبواسطة حاشي ٢٠٤، ٢٠٣/  ٦، ٢٣٥، ٢٣٤/  ٥: تاريخ الطربي )١(
٢٩/  ٥ . (( 
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رضــي اهللا  –واحــد منهــا موضــوع وهــو حــديث أيب هريــرة ، ثالثــة أحاديــث: ذلــك مرفوعــاً 
ال تثبـــت داللتهمـــا  - رضـــي اهللا عنهمـــا –وحـــديثا صـــفية وســـعد بـــن أيب وقـــاص ، - عنـــه

 . كل منهما نظر   ويف ثبوت سند، على املشروعية
 : وإىل بيا�ا سنداً ومتناً 

 رضـي اهللا عنهـا –عـن صـفية :  حديث صفية بنت حيي زوج النـيب  :الحديث األول

يـا : فقـال، وبني يدي أربعة آالف نواة ُأَسـبِّح بـن دخل َعليَّ رسول اهللا : ((قالت -
ُت علـى رأسـك أكثـر قـد َسـبَّْحُت ُمْنـُذ ُقْمـ: قال. ُأسبح بن: ما هذا؟ قلت، بنت حيي
ســبحان اهللا عــدد مــا خلــق اهللا مــن : قُــويل: قــال، علمــين يــا رســول اهللا: قلــت، مــن هــذا
هـــذا حـــديث غريـــب ال : ((وقـــال) ٢٧٤/  ٤ -٣٥٥٤/ بـــرقم (رواه الرتمـــذي )) شـــيء

، ولـيس إسـناده مبعـروف، نعرفه إالَّ من هـذا الوجـه مـن حـديث هاشـم بـن سـعيد الكـويف
/  ١: (ووافقـــه الـــذهيب، ورواه احلـــاكم وصـــححه. انتهـــى ) )ويف البـــاب عـــن ابـــن عبـــاس

/  ٧الكامـل : ((وابـن عـدي يف، ))١٦٩٦/  ٤: مسنده((ورواه أبو يعلى يف ) . ٥٤٧
: قــــــال احلــــــافظ يف، وهــــــذا احلــــــديث يف ســــــنده هاشــــــم بــــــن ســــــعيد الكــــــويف)) ٢٥٧٤

، ولمقبـــ: ((قـال احلافــظ، كنانــة مـوىل صـفية: شـيخه: وفيـه)). ضـعيف)): ((التقريـب((
 .  انتهى )) ضعفه األزدي بال حجة

عــن روح بــن )) األوســط((و)) الــدعاء: ((وهــذا احلــديث رواه الطــرباين مــن وجــه آخــر يف
عــن صــفية ، ثنــا كنانــة مــوىل صــفية، ثنــا خــديج ابــن معاويــة، ثنــا عمــرو بــن خالــد، الفــرج

 )) . صدوق خيطئ: ((وُحَدْيج قال احلافظ عنه - رضي اهللا عنها –بنت حيي 
حـــدثنا : ((فقـــال)) األوســـط((ويف )) الـــدعاء: ((اه الطـــرباين أيضـــاً مـــن وجـــه آخـــر يفورو 

ثنـا مسـلم بـن : وجدت يف كتاب أيب خبطه: قال، ثنا أيب، حممد بن عثمان بن أيب شيبة
 –مــوىل صــفية بنــت حيــي  - يعــين ابــن متعــب –عــن زيــد ، ســعيد عــن منصــور بــن زاذان

، لكنــه مــن طبقــة أوســاط التــابعني، لــه ترمجــةلكــن يزيــد مل يوجــد . بــه  - رضــي اهللا عنهــا
 –بعــد حــديث صــفية  ، وقــول الرتمــذي املتقــدم.  - رضــي اهللا عنهــا –مــن مــوايل صــفية 

يريـد مـا أخرجـه مسـلم وغـريه عـن ابـن )) ويف الباب عـن ابـن عبـاس: ((- رضي اهللا عنها
مــن  خــرج أن النــيب : ((- رضــي اهللا عنهــا –عــن جويريــة  - رضــي اهللا عنهمــا –عبــاس 



 ٩ اوُحْكُمَهـا هـتارِيخُ ُة ـالسُّْبح        

مث رجــع حــني أضــحى وهــي علــى ، عنــدها بكــرًة حــني َصــلَّى الصــبح وهــي يف مســجدها
 فقــال النــيب ، نعــم: مــا زالــت علــى حالتــك الــيت فارقتــك عليهــا قالــت: فقــال، حالتهــا

: لـــو ُوزنـــت مبـــا قلـــت منـــذ اليـــوم لـــوزنتهن، لقـــد قلـــت بعـــدك أربـــع كلمـــات ثـــالث مـــرات
ــة عرشــه ،ورضــى نفســه، عــدد خلقــه، ســبحان اهللا وحبمــده قــال )) . ومــداد كلماتــه، وزِن

وهـــذه املـــرأة ُكـــن أن تكـــون )): ((٧٨/  ١: نتـــائج األفكـــار: ((احلـــافظ ابـــن حجـــر يف
كـن أن تكـون صـفية، لكن سياقه بغري هـذا اللفـظ، جويرية وقد مضى حديثها فقـد ، ُو

وفيه ذكر عـدد النـوى الـيت كانـت ُتسـبح ، ولكن باختصار، جاء من حديثها بذا اللفظ
 . انتهى )) هب

عـــن ســـعد بـــن أيب : - رضـــي اهللا عنـــه –حـــديث ســـعد بـــن أيب وقـــاص  :الحـــديث الثـــاني
أو ، علــى امــرأة وبــني يــديها نــواة أنــه دخــل مــع رســول اهللا  - رضــي اهللا عنــه – وقــاص
أال أخربك مبا هو أيسر عليك من هـذا وأفضـل؟ سـبحان : فقال، حصاة تسبح با: قال

وسبحان اهللا عدد . وسبحان اهللا عدد ما خلق يف اَألرض. اهللا عدد ما خلق يف السماء
وسبحان اهللا عدد ما هو خـالق واهللا اكـرب مثـل ذلـك واحلمـد هللا مثـل ذلـك .ما بني ذلك

والرتمـذي )) ٣٦٦/  ٤((رواه أبـو داود . انتهـى )) وال حول وال قوة إال باهللا مثـل ذلـك
)). عمـل اليـوم والليلـة: ((والنسائي يف، هذا حديث حسن غريب: ((وقال)) ٣٥٦٨((

/ بــــرقم  ١٥٨٤/  ٣الــــدعاء : ((والطــــرباين يف، ))٨٨/ مســــند ســــعد بــــرقم : ((وهــــو يف
/  ١الشـــعب : ((والبيهقـــي يف)) مســـنده: ((والبـــزار يف، وينظـــر تعليـــق احملقـــق)) ١٧٣٨
، مجــيعهم بأســانيدهم إىل ابــن وهــب)). ١٢٧٩/ شــرح الســنة : ((والبغــوي يف)) ٣٤٧

ـة، ن سعيد بن أيب هاللع، عن عمرو بن احلارث عـن عائشـة بنـت سـعد بـن ، عن خُز
 .فذكره - رضي اهللا عنه –عن أبيها ، أيب وقاص

)) ٨٣٤/ صــــــحيحه : ((وابــــــن حبــــــان يف)) ٥٤٧/  ١املســــــتدرك : ((ورواه احلــــــاكم يف
ـة((كلهــم بإســقاط )) ٤٠/  ٤مســنده : ((والبـزار يف وراويــة ســعيد بــن أيب هــالل )) خُز

قـال ، سـعيد بـن أيب هـالل: فمدار أسـانيده علـى.  نت سعد به له مباشرة عن عائشة ب
إال أن الساجي حكى عن ، زم يف تضعيفه سلفاً ـمل أر البن ح)) صدوق: ((احلافظ عنه

 . انتهى )) أمحد أنه أختلط
ـة: وقال احلافظ أيضاً يف ـة عـن عائشـة بنـت سـعد: ((خُز مـن السـابعة ، رفـال يعـ: خُز
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 . انتهى )) د ت سي 
 : )4F١( - رضي اهللا عنه –عن أيب هريرة  :الثالث الحديث

رواه أبــو القاســم )) يســبح باحلصــى كــان : ((قــال - رضــي اهللا عنــه –أيب هريــرة عــن 
 )) . ٦٨/ تاريخ اجلرجاين : ((اجلرجاين يف
كمـا يف ، ومنـاكري، صـاحب مصـائب، عبد اهللا بـن حممـد بـن ربيعـة القـدامي: ويف سنده
 )) . امليزان: ((وأصله)) لسان امليزان: ((ترمجته من

فهـذا حـديث ذكرتـه مـن بـاب . مل يعـرف لـه ترمجـة، صاحل بن علي النوفلي: والراوي عنه
 . وإال فال يلتفت إليه حبال ، ذكر ما يف الباب

أن حــديث أيب هريــرة وهــو الثالــث منهـــا ال : عــن هــذه األحاديــث املرفوعـــة :والخالصــة
وحـديث سـعد بـن أيب ، وأمـا حـديث صـفية، إذ له حكم األحاديث املوضـوعة، يعتد به
إذ لــيس يف إســناد أحــدمها مــن قُــدح فيــه مــن ، فيشــهد كــل واحــد منهــا لآلخــر، وقــاص

 ؟ - على فرض ثبوته –جهة عدالته؟ ولكن ما معىن كل واحد منهما 
: هلا ملا رآها تعد التسبيح بالنوى فيه قول النيب  - رضي اهللا عنها – إن حديث صفية

، فهـو إنكـار لـه، كأنه على غري املعهود يف التشريع، ذا استنكار لفعلهاوه)) ما هذا؟((
ــا  . للمســتغفرين علــى ســيد االســتغفار  كداللتــه ، علــى التســبيح املشــروع ولــذا َدهلَّ

 . أو النوى ، فال داللة فيه ملستدل على جواز التسبيح باحلصى
أو ، املرأة تسبح بنواة فيه ملا رأى  - رضي اهللا عنه –وإن حديث سعد بن أيب وقاص 

 . . .)) . أال أخربك مبا هو أيسر عليك من هذا وأفضل : ((قال، حصاة
كمـا يف قـول اهللا تعـاىل ، وهذا أسلوب عريب معروف تأ  فيه صيغة أفعل على غري بابا

ـــــٌر ُمْســـــتَـَقرّا َوَأْحَســـــُن َمِقـــــيًال  ﴿: عـــــن نعـــــيم أهـــــل اجلنـــــة  ﴾ َأْصـــــَحاُب اْجلَنَّـــــِة يـَْوَمئِـــــٍذ َخيـْ
فإنــه مــن بــاب اســتعمال أفعــل التفضــيل فيمــا لــيس يف الطــرف اآلخــر (( ] . ٢٤/الفرقــان[

ـــا  ﴿:  كقولـــه، ومســـتقرهم، ألَنـــه ال خـــري يف مقيـــل أهـــل النـــار، منـــه شـــيء ـــٌر أَمَّ َآللَّـــُه َخيـْ
 .  )5F٢(﴾ ُيْشرُِكونَ 
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 .  ١٠٠٢/ انظر السلسلة الضعيفة  )١(
  . ١٩٠/ ٢تفسري السعدي  )٢(
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يظهــر جبــالء عــدم صــحة  - علــى فــرض صــحتهما –وبــذا التقريــر ملعــىن هــذين احلــديثني 
 . واهللا أعلم. أو النوى، ستدالل من استدل بما على جواز التسبيح باحلصىا

 : - رضي اهللا عنهم –يف زمن الصحابة : المرتبة الثانية
 : وهذا بيا�ا، أو اِإلقرار، ونوع يف الفعل، نوع يف اإلنكار: واآلثار فيها على نوعني

 : اآلثار يف اِإلنكار :النوع األول
رضـي اهللا  –عـن عمـر بـن اخلطـاب : - رضـي اهللا عـنهم – حابة وهي عن ثالثة مـن الصـ

 : وهذا بيا�ا - رضي اهللا عنه –وعن ابن مسعود  - رضي اهللا عنها –وعن عائشة  - عنه
  :- رضي اهللا عنه – األثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -١

فقــال  ،رأى عمــر بــن اخلطــاب رجــالً يســبح بتســابيح معــه: ((قــال، عــن ســعيد بــن جبــري
وملء ما شـاء ، سبحان اهللا ملء السموات واألرض: إمنا جيزيه من ذلك أن يقول: عمر

، احلمد هللا ملء السموات واَألرض وملء ما شاء من شيء بعد: ويقول، من شيء بعد
 )).اَألرض وملء ما شاء من شيء بعداهللا أكرب ملء السموات و : ويقول

 )) . من كره عقد التسبيح: ((ابب)) ٧٦٦٩املصنف : ((رواه ابن أيب شيبة يف
 - رضـي اهللا عنـه –عـن عمـر  - رمحـه اهللا تعـاىل – ٩٥ورواية سعيد ابن جبري املتوىف سـنة 

 . مرسلة ففي األثر انقطاع 
  : - رضي اهللا عنهم – األثر عن عائشة -٢

، عــن أيب متيمــة عــن امــرأة مــن بــين كليــب، عــن التميمــي، حــدثنا حيــي بــن ســعيد القطــان
 . يعين األصابع )) أين الشواهد؟: فقالت، رأتين عائشة ُأَسبِّح بتسابيح معي: ((قالت

 . ويف سنده جهالة كما ترى )). ٧٦٥٧/ املصنف برقم: ((رواه ابن أيب شيبة يف
 : - رضي اهللا عنه – اآلثار عن ابن مسعود -٣

 : فيه ثالثة آثار وهي
ـَـــــنُّ علــــــى اهللا : ويقــــــول، كــــــان عبــــــد اهللا يكــــــره الَعــــــدَّ : ((قــــــال، عــــــن إبــــــراهيم: األول أُُّ

 . بسند صحيح )) ٧٦٦٧/ برقم : املصنف: ((رواه ابن أيب شيبة يف)) . حسناته؟
ــاني َمــرَّ ابــن مســعود بــامرأة معهــا تســبيح ُتســبح بــه : ((قــال، عــن الصــلت بــن بــرام: الث
م ركبــت، لقــد ســبْقُتمْ : مث قــال، فضــربه برجلــه، مث َمــرَّ برجــل يســبح حبصــى. وألقــاه، فقطعــه
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: رواه ابـــن وضـــاح القـــرطيب يف)) . ِعْلمـــاً  ولقـــد غلبـــتم أصـــحاب حممـــد ، بدعـــة ظلمـــا
فإن الصلت ، بسند صحيح لوال االنقطاع الذي فيه)) ١٢/ ص : البدع والنهي عنها((

 . مل يسمع من ابن مسعود 
َأن أُناســاً بالكوفــة : ((ُحــدِّث، أن عبــد اهللا بــن مســعود: عــن ســيار أيب احلكــم: الثالــث

، فأتاهم وقد َكوََّم ُكلُّ رجل منهم بـني يديـه كْوَمـَة حصـى، حون باحلصى يف املسجدُيسب
لقـــد أحـــدثتم بدعـــة : ويقـــول، فلـــم يـــزل حيصـــبهم باحلصـــى حـــىت أخـــرجهم مـــن املســـجد

البـدع والنهـي : ((رواه ابـن وضـاح يف)) . ِعْلمـاً  أو قد َفَضْلُتم أصحاب حممـد ، ظلما
فــإن ســياراً مل يســمع مــن ، االنقطــاع الــذي فيــهلــوال ، بســند صــحيح)) ١١/ ص : عنهــا

 .  - رضي اهللا عنه –ابن مسعود 
أنــــه رأى أُناســــاً ُيَســــبُِّحْوَن ، بلغنــــا عــــن ابــــن مســــعود: ((قــــال، عــــن ابــــن مسعــــان: الرابــــع
أو لقــد أحــدثتم ، ِعْلمــاً  علــى اهللا حتصــون؟ ســبقتم أصــحاب حممــد : فقــال، باحلصــى

، وسنده تالف)) . ١٢/ البدع والنهي عنها ص : ((رواه ابن وضاح يف)) . بدعة ظلما
فهـذا ال يعتـرب مبتابعتـه ، ُرمـي بالكـذب، عبد اهللا بن زياد املخزومي: ألن ابن مسعان وهو

 . ملا قبله 
(احلكــم بــن املبــارك عــن عمــرو: الخــامس

6F

، بــن حيــي بــن ُعمــارة بــن أيب حســن املــازين )١
أخربنــا احلكــم بــن : قــال: ســننه روى الــدارمي يف: ((قــال، مسعــت أيب حيــدِّث أبيــه: قــال

كنـا جلـوس : عـن أبيـه قـال، مسعـت أيب حيـدِّث: بـن حيـي قـال - عمرو –املبارك أن عمر 
، فـإذا خـرج مشـينا معـه علـى املسـجد، على باب عبـد اهللا بـن مسـعود قبـل صـالة الغـداة

جلـس ف. ال: َأَخرََج إليكم أبو عبد الـرمحن بـَْعـُد؟ قلنـا: فجاءنا أبو موسى األشعري فقال
إين ، يــا أبــا عبــد الــرمحن: فقــال لــه أبــو موســى، فلمــا خــرج قمنــا إليــه مجيعــاً ، حــىت خــرج

إن : فمـا هـو؟ فقـال: قال، ومل أَر واحلمد هللا إال خرياً ، رأيت يف املسجد آنفاً أمراً أنكرته
يف كـــل ، رأيـــُت يف املســـجد قومـــاً حلقـــاً جلوســـاً ينتظـــرون الصـــالة: قـــال، ِعْشـــَت فســـرتاه
، هللـوا مائـة: فيقـول، فيكـربون مائـة، كربوا مائة: فيقول،  أيديهم حصىحلقة رجل ويف

 ـــــــــــــــــ
 . عمرو : وصوابه، عمر: جاء يف الدارمي )١(
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مــا قلــُت هلــم شــيئاً : فمــاذا قلــَت هلــم؟ قــال: قــال. ســبحوا مائــة: ولـويقــ، ائةـفيهللــون مــ
وضـمنت هلـم أن ال ، أفـال أمـرتم أن يعـدوا سـيئاتم: قـال، انتظار رأيك أو انتظار أمـرك

حــىت أتــى حلقــة مــن تلــك احلِلَــق فوقــف ، عــهيضــيع مــن حســناتم؟ مث مضــى ومضــينا م
يــا أبــا عبــد الــرمحن حصــًى نعــّد بــه : مــا هــذا الــذي أراكــم تصــنعون؟ قــالوا: علــيهم فقــال

فأنـا ضـامن أال يضـيع مـن حسـناتكم ، فعـدوا سـيئاتكم: قـال، التكبري والتهليل والتسبيح
وهـذه  ،متـوافرون هؤالء صحابة نبـيكم ! ما أسرع هلكتكم، وحيكم أمة حممد، شيء

والـذي نفسـي بيـده إنكـم لعلـى ملـة هـي أهـدى مـن ملـة ، وآنيتـه مل تكسـر، ثيابه مل تبل
: قـال، واهللا يـا أبـا عبـد الـرمحن مـا أردنـا إال اخلـري: قـالوا! أو مفتتحـو بـاب ضـاللة، حممد

إن قومــاً يقــرؤون القــرآن ال : حــدثنا إن رســول اهللا ، وكــم مــن مريــد للخــري لــن يصــيبه
فقـــال عمــرو بـــن . مث تــوىل عــنهم، ا  اهللا مـــا أدري لعــل أكثــرهم مـــنكمو ، جيــاوز تــراقيهم

ورجالــه  .  انتهــى)) يــوم النهــروان مــع اخلــوارجرأينــا عامــة أولئــك احلَِلــق يطاعنونــا : ســلمة
، عمـرو وأبـوه حيـىي مـن رجـال الكتـب السـتة، وهم ثقات)) التقريب: ((كلهم من رجال

وأمـا احلكـم بـن . وهـو ثقـة )) وم والليلـةعمـل اليـ: ((وجده ُعمارة مـن رجـال النسـائي يف
ورمــز بكونــه مــن رجــال )) صــدوق رمبــا وهــم: ((فقــال يف التقريــب، املبــارك فهــو البــاهلي

 : وقد توبع يف الرواية بعده، ومن رواة الرتمذي، البخاري يف األدب املفرد
: يف - رمحـــه اهللا تعـــاىل – ٢٩٢املتـــوىف ســـنة ، أســـلم بـــن ســـهل: قـــال حبشـــل: الســـادس

، حــّدثنا علــي بــن احلســن بــن ســليمان: ((قــال)). ١٩٩ -١٩٨/ ص : اريخ واســطتــ((
إىل آخره بنحو سياقه . . .)) كنا جلوساً : قال ]!؟[حّدثين أيب: قال، حّدثين أيب: قال

 . عند الدرامي 
ثقـة مـن رجـال مسـلم ، فهذه متـابعة من علي بن احلسن بن سليمان احلضرمي الواسطي

 . وابن ماجه 
 : آثار يف اِإلقرار: لثانيالنوع ا

وسـعد ، وأبـو الـدرداء، علي بـن أيب طالـب وأبـو هريـرة: وهي عن ستة من الصحابة وهم
 .  - رضي اهللا عنهم –وأبو صفية ، وأبو سعيد اخلدري، بن أيب وقاص

  :- رضي اهللا عنه –ألثر عن علي ا -١
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عـن ، عبـد الـرمحن حـّدثنا محيـد بـن)): ٧٦٦٢/ املصـنف بـرقم : ((قال ابـن أيب شـيبة يف
أخــذت مــن أم : ((قــال، عــن زاذان، حســن بــن موســى القــاري عــن طلحــة بــن عبــد اهللا

اْرُدْد علـــى أم يعفـــور ، يـــا أبـــا عمـــر: فلمـــا أتيـــت عليـــاً علمـــين فقـــال، يعفـــور تســـابيح هلـــا
 . انتهى )) . تسابيح

  :وعنه أثران: - رضي اهللا عنه – عن أبي هريرة -٢
فـََلــْم أََر  -أي جئتــه ضــيفاً –تـَثـَوَّيــت أبــا هريــرة باملدينــة (: (قــال، عــن شــيخ مــن طفــاوة -أ

فبينمــا أنــا عنــده ، َتشــمرياً وال أقــوم علــي ضــيف منــه ِأَشــدَّ  رجــالً مــن أصــحاب النــيب 
وأســـفل منـــه جاريـــة ، أو نـــوى، معـــه كـــيس كبـــري فيـــه حصـــى، وهـــو علـــى ســـرير لـــه، يومـــاً 

فأعادتـــه يف ، َفَجَمَعْتـــهُ ، يهـــاحـــىت أنفـــذ مـــا يف الكـــيس ألقـــاه إل، وهـــو يســـبح بـــا، ســـوداء
: وابـن أيب شـيبة يف)). ٣٣٩/  ٢سـننه : ((رواه أبـو داود يف. . . فدفعته إليـه ، الكيس

 )) . ٧٦٦١/ املصنف برقم ((
. والنســائي ، ولــدى الرتمــذي، املســند لإلمــام أمحــد: وأصــله دون ذكــر قصــة الكــيس يف

: ولـذا قـال احلـافظ يف، مل ُيَسـمَّ  شيخ مـن طفـاوة: وأنت ترى أن الرواي له عن أيب هريرة
 )) . ال يعرف)): ((التقريب((
 : )7F١(- رضي اهللا عنه –األثر الثاين عن أيب هريرة    -ب
 .  ومل أقف عليه )). الطبقات: ((أخرجه ابن سعد يف)). كان يسبح بالنوى الزع((
  : - رضي اهللا عنه – أثر أبي الدرداء -٣

حسـبت ، نوى من نوى العجـوة، كان َأليب الدرداء: ((لقا، عن القاسم بن عبد الرمحن
، فأخــذ الكــيس، وكــان إذا َصــلَّى الغــداة أفضــى علــى فراشــه، أو حنوهــا يف كــيس، عشــراً 

كــل ، واحــدة، واحــدة، أعــادهن، فــإذا نـََفــْذن، ُيســبح بــن، واحــدة، واحــدة، فــأخرجهن
ومل أر مـــن )) . لزهـــدزوائـــد ا: ((رواه عبـــد اهللا بـــن اِإلمـــام أمحـــد يف)). ذلـــك ُيســـبح بـــن

مــن أيب ، صــرّح بســماع القاســم بــن عبــد الــرمحن الشــامي مــوىل جويريــة بنــت أيب ســفيان
 . الدرداء الصحايب ألَنه إن مل يسمع منه فهو أثر منقطع 
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  .  ١٤٠/  ٢: احلاوي: املنحة )١(
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  : - رضي اهللا عنه – أثر سعد بن أبي وقاص -٤
: رواه ابــــن ســــعد يف)). أن ســــعداً كــــان يســــبح باحلصــــى: ((عــــن حكــــيم بــــن الــــديلمي

وفيــه انقطــاع فــإن حكــيم بــن الــديلمي مل يــرو عــن )) الزهــد: ((وأمحــد يف)) الطبقــات((
/ املصــــنف بــــرقم : ((ورواه ابــــن أيب شــــيبة يف، - رضــــي اهللا عنــــه –ســــعد بــــن أيب وقــــاص 

أن ســــعداً يســــبح : ((عــــن مــــوالة لســــعد، بســــنده عــــن حكــــيم بــــن الــــديلمي)) ٧٦٥٩
 .وموالة سعد هذه جمهولة)) . النوىباحلصى أو 

 : - رضي اهللا عنه – األثر عن أبي سعيد الخدري -٥
أنـه ، وأخرج ابن أيب شيبة عن أيب سعيد اخلدري: (()8F١(- رمحه اهللا تعاىل –قال السيوطي 

)): ٧٦٦٠/ مصــنف ابــن أيب شــيبة بــرقم : ((والــذي يف. انتهــى)) ان يســبح باحلصــىـكــ
ين مـــوىل َأليب حـــدث: قـــال، عـــن ابـــن األخـــنس، عـــن عبيـــد اهللا، حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد((

، أنــه كــان يأخــذ ثــالث حصــيات فيضــعهن علــى فخــذه فيســبح، عــن أيب ســعيد، ســعيد
ويضــع مثــل ، مث يـُــْرفـَْعنَ ، مث يسـبح ويضــع أخــرى، مث يســبح ويضــع أخــرى، فيضـع واحــدة

 . انتهى )) ال تسبحوا بالتسبيح صفرياً : وقال، ذلك
Uمولى النبي  - رضي اهللا عنه – األثر عن أبي صفية -٦ U)9F٢( : 

 رجــل مــن أصــحاب النــيب ، رأيــت أبــا صــفية: ((قالــت، عــن يــونس بــن عبيــد عــن أمــه
العلـل ((و ))الزهـد: ((رواه اِإلمام أمحد يف)). فكان يسبح باحلصى: قالت، وكان جارنا

معجـــــم ((ويف جـــــزء هـــــالل احلفـــــار و : ((قـــــال، للســـــيوطي)) املنحـــــة: ((ويف)) ٧١١/ 
، مـن طريـق معتمـر بـن سـليمان)) يخ دمشـقتـار : ((للبغـوي وابـن عسـاكر يف)) الصـحابة

أنـه كـان يوضـع لـه : (( عن أيب صـفية مـوىل النـيب ، عن جده بقية، عن أيب بن كعب
نطع وجياء بزنبيـل فيـه حصـى فيسـبح بـه إىل نصـف النهـار مث يرفـع فـإذا َصـلَّى األوىل ُأ  

 )) . به فيسبح به حىت ُسي
رضـي  آثـار عـن ثالثـة مـن الصـحابة يف اإلنكار علـى مـن سـبح باحلصـى نأ: والخالصة

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٤١/  ٢: احلاوي: املنحة )١(
 .  ١٤٠/  ٢: احلاوي: املنحة )٢(
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وعـن ، الةـرواه ابن أيب شيبة ويف سـنده جهـ - رضي اهللا عنه –وهي عن عمر ، ماهللا عنه
وصـــراحة يف النهـــي ، وجـــل أســـانيده كالشـــمس صـــحة - رضـــي اهللا عنـــه –ن مســـعود ـابـــ

رضـي  – وأن يف اِإلقـرار سـتة آثـار عـن سـتة مـن الصـحابة . ويف وقائع متعـددة، واِإلنكار
 –وعــن أيب هريــرة ، رواه ابــن أيب شــيبة - رضــي اهللا عنــه –وهــي عــن علــي ، - هللا عــنهما

والثـــاين مل أقـــف ، أحـــدمها يف أيب داود وغـــريه ويف ســـنده جهالـــة: أثـــران - رضـــي اهللا عنـــه
ويف ســنده انقطــاع رواه عبــد اهللا يف  - رضــي اهللا عنــه –وعــن أيب الــدرداء مــن فعلــه ، عليــه

رواه ابــن أيب ، مــن فعلــه - رضــي اهللا عنــه –ســعد بــن أيب وقـاص  وعــن، زوائـد الزهــد ألَبيــه
. رواه ابـن أيب شـيبة - رضي اهللا عنـه –وعن أيب سعيد اخلدري ، ويف سنده جهالة، شيبة

، والعلـل، رواه أمحـد يف الزهـد - رضـي اهللا عنـه – ِمـْن ِفْعلِـهِ  وعن أيب صفية موىل النيب 
، حلصى املذكورة ال ختلو أسـانيدها مـن مقـالفصارت آثار التسبيح با، ويف سنده جهالة

أمـــا عــن ابـــن ، كــذلك  - رضــي اهللا عنهمـــا –وعائشــة ، وآثــار النهــي واِإلنكـــار عــن عمـــر
وال معـــارض لـــه يف ، مســـعود فهـــي صـــحيحة صـــرحية يف النهـــي واِإلنكـــار علـــى مـــن فعلـــه

أو ، لقــد أحـــدثتم بدعـــة ظلمـــا: ((وقولتـــه العظيمـــة، هـوإعالنــه لـــ، إنكــاره علـــى مـــن فعلـــه
 . واهللا أعلم )) . ِعْلماً  فضلتم أصحاب حممد 

اآلثار السالفة يف املرتبة : الَعدُّ باحلصى أو النوى عند التابعني إىل اآلخر: المرتبة الثالثة
وابـــن ، - رضـــي اهللا عنهـــا –وعائشـــة ، - رضـــي اهللا عنـــه –الثانيـــة عـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب 

عـــدلوا عـــن ، لـــى مجاعـــة مـــن التـــابعنيمجيعهـــا يف اِإلنكـــار ع - رضـــي اهللا عنـــه –مســـعود 
 –وهـو أثـر ابـن مسـعود ، ال سيما ما صح منهـا، التسبيح باألنامل إىل التسبيح باحلصى

وإنكار الصحابة ، أو النوى، فهي تفيد بادرة التحول إىل العد باحلصى - رضي اهللا عنه
ومــا ، يف اِإلنكــار مــرة، ويف هــذه املرتبــة قصــص وحكايــات، علــيهم - رضــي اهللا عــنهم –

لكن ، أذكره علي سبيل الطرفة مرة أخرى مما هو مدرج يف كتب املعارف العامة والتاريخ
 : ومنها هنا، ُجلها يف النوى وحنوه منظوماً مما يأ  يف مرحلة العد بالسبحة

 : قصة عبد امللك بن هالل اهلنائي •
ن قتيبــة املتــوىف وابــ)) ٢٢٨/  ٣: البيـان والتبيــني: ((يف، ٢٥٥ذكـر اجلــاحظ املتــوىف ســنة 

عنـده ، أن عبد امللك بن هالل اهلنائي)): ((٥٩/  ٢: عيون األخبار: ((يف ٢٧٦سنة 
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مث ، اثنـني، طرح اثنني، فَِإذا َملَّ شيئاً ، واحدة، فكان يسبح بواحدة، زنبيل مآلن حصى
جـة وإذا َبكَّـر حلا، سبحان اهللا بعدد هذا كله: وقال، قبض قبضة، فإذا ملَّ ، ثالثاً ، ثالثاً 

(انتهى)) سبحان اهللا عدد ما فيه: وقال، حلظ الزنبيل حلظة، وكان مستعجالً 
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 المرحلة الثانية 
  َحةـر بالسُّبْ ـَعدُّ الذك

 
 -٥. ربا عنــــد غــــري العــــتارخيهــــ -٤. مادتــــا -٣. اأمساؤهــــ -٢. تعريفهــــا -١: وفيهــــا

 -٨. ةـالعصــور اِإلسالميــ تارخيهــا يف -٧. د العــربـتارخيهــا عنــ -٦. عنــدهم -وظيفتهــا
أمساؤهـا عنـد املسـلمني  -١٠. وظيفتها عند من اختذها من املسـلمني -٩. حباتا ددـع
 . 
(تعريفها -١
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٢( : 
ـــــْبحة(( : وهـــــو قـــــول)) التســـــبيح: ((مشـــــتقة مـــــن: بضـــــم الســـــني وإســـــكان البـــــاء)): السُّ
ـــــْبح)) ســـــبحان اهللا(( يء والـــــ، الـــــذي هـــــو التحـــــرك والتقلـــــب، أو هـــــو تفعيـــــل مـــــن السَّ

، ]٧/ املزمــل[ ﴾ ِإنَّ لَــَك ِيف اَلنـََّهــاِر َســْبًحا طَــوِيًال  ﴿: كمــا يف قــول اهللا تعــاىل، والــذهاب
وهــي خــرزات منظومــة يف خــيط ، آلــة تســبيح، وُغــَرف، ُغْرفــة: مثــل، وجتمــع علــى ُســَبح
: وتبعـــه اجلـــوهري، وقـــال الفـــارايب، قالـــه األزهـــري، وهـــي كلمـــة مولـــدة. للتســـبيح يـَُعـــدُّ بـــا

(وقـال شـيخنا، اليت يسبح هلا: ْبَحةالسُّ 
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وال تعرفهـا ، إ�ـا ليسـت مـن اللغـة يف شـيء: (()٣

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٩/  ٥: نشوار احملاضرة: ليق احملقق عبود الشالنجي علىتع: انظر )١(
/  ٢: تاج العروس. ١٤٤ -١٤٣/  ٣تذيب األمساء واللغات للنووي ، ٣٧٢/  ١: الصحاح للجوهري )٢(

باب ما يفسد : حاشية ابن عابدين. ٢٦٣/ املصباح املنري للفيومي ص . ٢٨٥/ ص : والقاموس. ١٥٧
 . الكالم على اختاذ السبحة  مطلب، الصالة وما يكره فيها

 .  عن شيخه ابن الطيب الشرقي ، تاج العروس: القائل الزبيدي يف )١(
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: أمــا)) . وتــذكرياً وتنشــيطاً ، إعانــة علــى الــذكر، وإمنــا حــدثت يف الصــدر األول، العــرب
ي ـرضـ –وكـان ابـن عبـاس ، ومبعـىن صـالة التطـوع، الدعاء: شرعًا فهي مبعىن)) السُّْبحة((

)). ١٨٥/  ١: الفرج بعد الشدة: ((كما يف)) املسبحة: ((سَّبَّابةيسمي ال - اهللا عنهما
، وصـالة التطـوع، الـدعاء: مهـا، الذي حيمل معنيـني شـرعيني، فآلت من املشرتك اللفظي

وهـو اخلـرزات املنظومـة لَِعـدِّ : ومعـىن غـري شـرعي، ُسْبحة الضـحى: ومنها، ألَنه ُيَسبِّح با
 . اَألذكار

 : أسماؤهـا -٢
())ُســـــــْبحة(: (يُقــــــال
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: علـــــــى وزن)) ِمْســـــــَبَحة: ((ويقـــــــال)): ُســـــــَبح: ((وجتمـــــــع علـــــــى )١
ـــْبح: ((َســـبح ومصـــدره: مشـــتقة مـــن الفعـــل)) ِمْفَعلـــة(( )) مســـابح: ((وجتمـــع علـــى)) السَّ
())مســابيح((و
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البــدع : ((كمــا روى ابــن وضــاح يف كتابــه)) النظــام: ((ويُطلــق عليهــا. )٢
ســألت احلســن عــن : ((قــال، أيب عيــاش بســنده عــن أبــان بــن)) ١٢/ ا ص ـي عنهـــوالنهــ

وحنـو ذلـك ُيَسـبَّح بـه؟ ، مـن اخلـرز والنـوى - خيط ينظم فيـه لؤلـؤ وخـرز وحنوهـا –النظام 
: ويف سـنده مـرتوك هـو)). وال املهـاجرات  مل يفعل ذلك أحـد مـن نسـاء النـيب: فقال

إذا روى ، تــزداد روايتــه وهنــاً علــى وهــن بــل ، فــال حيــتج بــه، أبــان بــن أيب عيــاش البصــري
ويُْطَلـــُق )) . ١١/  ١: زانـامليـــ: ((كمـــا بينـــه الـــذهيب يف، وهـــو كـــذلك هنـــا، عـــن احلســـن

بعـض اآلثـار )) املنحـة: ((ملا ذكـر يف - رمحه اهللا تعاىل –فإن السيوطي )) اآللة: ((عليها
أن ، ومــن املعلــوم احملقــق: ((وهكــذا قــال، مائــة ألــف تســبيحة: ومنهــا، عــن كثــرة تعبــدهم

فقــد صــح بــذلك ، ال حيصــون باألنامــل، وأقــل مــن ذلــك، بــل األربعــني ألفــاً ، املائــة ألــف
املـذكرة : ((واسـتحدث هلـا املتصـوفة مـن األلقـاب. انتهـى)) وثبت أ�ما كانـا يُعـدان بآلـة

 )) . سوط الشيطان((و)) حبل الوصل((و)) رابطة القلوب((و)) باهللا
(مادتهـا -٣
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٣( : 

 ـــــــــــــــــ
 -٢٩٢/ ص : ظفر األماين. ٢٩/  ٥: نشوار احملاضرة. ١٥٧/  ٢: وشرحه. ١٨٥/ القاموس ص  )٢(

٢٩٣. 
 .  ٢٣٣/  ١١: دائرة املعارف اِإلسالمية )٣(
 . ٢٩/  ٥نشوار احملاضرة . ٩٥٨/  ١: املوسوعة العربية امليسرة )١(
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أو قلــة ذات ، والقــدرة واليســار، ف األحــوالبــاختال، يظهــر أ�ــا تصــنع مــن مــواد خمتلفــة
وأن لكــل ُقطــر عنايــة بصــناعتها مــن ، وحســب األزمنــة واألمكنــة، وضــعف احلــال، اليــد

الوقوف على  وهذه املواد اليت أمكن، وأوروبا، والصني، واهلند، ة كما يف مصرـمواد معين
ــَبح منهــا  . الـــذهب. زجــاجال. العــاج. املعـــدن. النــوى. احلصــى. الطــني: هـــيصــناعة السَّ

أو تطلــى . األملــاس. األحجــار الثمينــة. وأنــواع الطيــب األخــرى. العنــرب. اخلــزف. الفضــة
)) عظـم ِسـنِّ الفيـل: ((مثـل، أو تتخذ من عظام بعض احليوانـات، أو بالفضة، بالذهب

املشمش و اخلـوخ : مثل، ومن نوى بعض الفواكه، كاألرز يف لبنان، ومن أنواع اخلشب
 . وهكذا ، أو أبيض، أو أمحر، أسود: فيكون خرزها، أللوانمث هي خمتلفة ا. 
(تاريخها عند غير العرب -٤
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١( : 
وأ�ـا يف ، دخيلة على كل دين من عند اهللا تعاىل)) السُّْبحة((أن ، تفيد املصادر املعرفية

وأ�ـا مـن ، م٨٠٠منـذ عـام : وقيـل، األديان املختلقة معروفة منـذ ُعصـور مـا قبـل التـاريخ
ومـــنهم تســـربت إىل ، مث لـــدى الربامهـــة يف اهلنـــد وغريهـــا، لـــدى البـــوذيني، تعبـــدوســـائل ال
. ومــن اهلنــد انتقلــت إىل غــرب آســيا ، والراهبــات، والرهبــان، لــدى القسيســني، النصــارى
وتتكــــون املســــبحة الــــيت يســــتعملها : ((مــــا نصــــه)) املوســــوعة العربيــــة العامليــــة((وجــــاء يف 

إىل أقســــام ، ة علــــى أربــــع حبــــات كبــــريةمقســــم، الكاثوليــــك مــــن مخســــني حبــــة صــــغرية
، وثـالث حبـات صـغرية، ويتدىل من املسبحة قالدة مكونة مـن حبتـني كبريتـني، متساوية
كمــا يســتعملون احلبــات ، ويرتــل املصــلون صــلوات الــرب علــى احلبــات الكبــرية، وصــليب

ي، الصغرية يف صلوات مر  العذراء كل ويف آخر  . وُيسمون هذه الصلوات بالسالم املُر
ــي يــت وترتيــل قــانون ، ترتيــل مقطــع صــغري يف الثنــاء علــى الــرب ممقطــع مــن الســالم املُر

وأثنــاء ترتيـب املصــلني للصــلوات يُوقـع أن تنكشــف هلــم ، اِإلُـان النصــراين علـى الصــليب
ورمبا كان البوذيـون أول مـن يسـتعملها يف ، نشأت املسبحة من زمن بعيد. أسرار اِإلُان

ويســــتعمل البوذيــــون واهلنــــدوس . وات اللفظيــــة بالصــــلوات الفعليــــةحماولــــة مل لــــربط الصــــل
 ـــــــــــــــــ

: فتاوى رشيد رضـا. ٩٥٨/  ١: املوسوعة العربية امليسرة. ٢٣٤ -٢٣٣/  ١١: دائرة املعارف اِإلسالمية )٢(
ملصطفى الشهايب يف جملة ) بأقالم القراء(مقال . ١٥٧/  ٢٣: املوسوعة العربية العاملية. ٤٣٦ -٤٣٥/  ٣

 . ١٠٦ -١٠٤/ ص . ١٣٩٦لعام  ١٤٠/ العدد . الوعي اِإلسالمي
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ة يف العصــور ـة يف النصرانيـــوبــدأت أول أشــكال الصــالة باملسبحــ، املســبحة يف صــلواتم
)) ولكنهـا انتشرت فقط يف القـرنني اخلامــس عشــر والســادس عشــر امليالدييــن، الوسطى
َعـــْرض ُمطَـــوٌَّل ُمَوثـَّــق عـــن ، ١٠٥ -٩٤/ ص )) مســـامهة اهلنـــد: ((ويف كتـــاب.  انتهـــى
ــْبَحة: ((فقــال حتــت عنــوان، تارخيهــا احتــاج ، ملــا كــان التــدين مــن طبــع اِإلنســان)): ((السُّ

فقدمت إليه األديان املختلفة لـذلك ، إىل معرفة طريق صحيح لعبادة ذلك اخلالق وذِْكرِه
 –صــاء الــذكر وســامهت اهلنــد يف قضــاء بغيتــه تلــك بتقــد  طريــق خــاص ِإلح، طرقــاً شــىت

، فإحصــاء الــذكر بالســبحة مــن اخــرتاع اهلنــد، الســباحة - إحصــاء بواســطة عقــد احلبــات
والسبحة بالسنسكريتية . ومنا تسرب إىل بالد وأديان أخرى، اخرتعه الدين الربمهي فيها

وختتلـــف الفـــرق يف الـــدين الربمهـــي يف عـــدد حباتـــه . عقـــد الـــذكر: معنـــاه)) َجـــَب َمـــاالَ ((
حبـــة وال تزيـــد عليهـــا طبقـــاً حلســـاب علـــم النجـــوم  ٨٤ة ِشـــْيوائية تعـــني يف ففرقـــ، وترتيبهـــا
وهــو عــدد  ٧يف ، وهــو عــدد األبــراج ١٢لــديها حاصــل ضــرب  ٨٤فــإن العــدد ، لــديها

أمــا الفرقــة الِوْشــَنويّة فتعــني ، مــع مشــول الشــمس والقمــر فيــه، النجــوم الظــاهرة لعــني جمــردة
وهـو عـدد زائـد ، ٩عـدد النجـوم  يف ١٢وهو حاصل ضرب عـدد األبـراج ، ١٠٨عدده 

، االسـتهالل واالسـتواء: ألَنه روعيت فيـه أحـوال القمـر الثالثـة، عما قررته الفرقة ِشْيوائية
متيــــز فيهــــا بــــني كــــل ، فالفرقــــة الشــــيوائية، أمــــا ترتيــــب احلبــــات يف املســــبحة. واالستســــرار

حة الفرقـة عنـدما ظهـر الـدين البـوذي باهلنـد اختـار رهبانـه سـب. جمموعة مـن تسـع حبـات
: وافـــــرتق الــــدين البـــــوذي يف فــــرقتني عظيمتـــــني. الِوْشــــَنويّة أي ذات مائــــة ومثـــــان حبــــات

، وتيبــت، نيبــال–م آســيا الشــمالية ـفانتشــرت عقيــدة مهايانــا يف معظــ، وِهنايانــا، َمهايانــا
، وقفقاســـــــــيا، وقطنـــــــــت دعاتـــــــــا يف أرمينيـــــــــة، وكوريـــــــــا، ومنغوليـــــــــا، واليابـــــــــان، والصـــــــــني

وأمــا الفرقــة ِهنايانــا فانتشــرت عقيــدتا يف الغالــب يف . وتــدمر، طاكيــةواألن، واإلســكندرية
وانتشــــر اســــتعمال ، وســــيام، وبورمــــا، وبنغــــال، وســــيالن، جنــــوب اهلنــــد، جنــــوب آســــيا

فلمـــا ظهـــرت النصـــرانية ، الســـبحة بـــني رهبـــان هـــاتني العقيـــدتني يف تلـــك الـــبالد املختلفـــة
، اســـتعماهلا عنـــد ظهـــور اِإلســـالممل يعـــرف املســـلمون . أخـــذ رهبا�ـــا اســـتعماهلا مـــنهم 

أو نـــواة ، أو احلصـــى، فكـــانوا حيســـبون ويعـــدون أذكـــارهم وأمـــورهم إّمـــا بواســـطة األنامـــل
أمــا بواســطة األنامــل ففــي احلــديث عــن النــيب . أو اخليــوط املعقــودة، أو األشــجار، الــبلح

) )الشــهر هكــذا وهكــذا، ال نكتــب وال حنســب، ِإنــا أمــة أميــة: ((عليــه الصــالة والســالم
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فقـــد أشـــار فيـــه باأليـــدي متعمـــداً علـــى عـــدد . ومـــرة ثالثـــني، يعـــين مـــرة تســـعة وعشـــرين
َرةَ . أصـــابعها وكانـــت مـــن ، ويف حـــديث آخـــر عـــن ُمحيصـــة بنـــت ياســـر عـــن جـــدتا ُيَســـيـْ

، والتقــديس، والتهليـل، علـيكم بالتسـبيح: (( قـال لنـا رســول اهللا : قالـت، املهـاجرات
ويف )). وال تغفلـــن فتنســـني الرمحـــة، ســـتنطقاتفـــِإ�ن مســـؤوالت وم، واعقـــدن باألنامـــل

أمـا بواسـطة . يعقـد التسـبيح رأيـت النـيب : قـال، حديث آخر عـن عبـد اهللا بـن عمـرو
مسعــت أيب حيــدِّث عــن أبيــه : بــن حيــىي قــال - عمــرو –احلصــى فــروى الــدارمي عــن عمــر 

معـه  فإذا خـرج مشـينا، مسعود قبل صالة الغداة كنا جنلس على باب عبد اهللا بن: قال
، ال: فقال َأخرَج إليكم أبو عبد الرمحن؟ قلنا، فجاءنا أبو موسى األشعري، إىل املسجد

يــا أبــا عبــد : فقــال لــه أبــو موســى، فلمــا خــرج قمنــا إليــه مجيعــاً ، فجلــس معنــا حــىت خــرج
فمــا : قــال. ومل أَر واحلمــد هللا إال خــرياً ، إين رأيــت يف املســجد آنفــاً أمــراً أنكرتــه، الــرمحن

، إن ِعشــت فســرتاه رأيــت يف املســجد قومــاً حلقــاً جلســوا ينتظــرون الصــالة :هــو؟ فقــال
: فيقــول. كــربوا مائــة فيكــربون مائــة: فيقــول. ويف أيــديهم حصــى، ففــي كــل حلقــة رجــل

فمـاذا قلـَت هلـم؟ : قـال. فيسـبحون مائـة، ويقـول سـبحوا مائـة. فيهللون مائة، هللوا مائة
أفــال أمــرتم أن يعــدوا : قــال - انتظــار أمــركأو   –مــا قلــت هلــم شــيئاً انتظــار رأيــك : قــال

حــىت أتــى ، ومضــينا معــه، وضــمنَت هلــم أن ال يضــيع مــن حســناتم؟ مث مضــى، ســيئاتم
، يــا أبــا عبــد الــرمحن: مــا هــذا الــذي أراكــم تصــنعون؟ قــالوا: قــال، حلقــة مــن تلــك احللــق

أبــو  وكــان مــن أصــحاب النــيب . اخل. . . حصــى نعــد بــه التكبــري والتهليــل والتســبيح 
أمــا بواســطة . يســبحون باحلصــى، وأبــو ســعيد، وأبــو صــفية، هريــرة وســعد بــن أيب وقــاص

دخـل علـّي : صـفية تقـول تـمسعـ: الـقـ، ففي احلديث عن كنانة مـوىل صـفية، نواة البلح
، لقـــد ســـّبحُت بـــذه: فقلـــت، وبـــني يـــدّي أربعـــة آالف نـــواة أســـّبح بـــا،  رســـول اهللا 

ســبحان اهللا عــدد ، قــويل: فقــال، علمــين: فقلــت، حتِ أال أعلمــِك بــأكثر ممــا ســبّ : فقــال
يسـبحون ، وأبـو الـدرداء، وسـعد بـن أيب وقـاص، أبو هريـرة: وكان من األصحاب. خلقه
أن علــي بــن عبــد اهللا بــن : أمــا بواســطة األشــجار فــذكر املــربد يف كتابــه الكامــل. بــالنوى

يـوم إىل كـل أصـل يصـلي كـل ، وكـان لـه مخسـمائة أصـل زيتـون، بليغاً ، عباس كان شريفاُ 
. وهـو يـدل علـى أنـه كـان يعـد تركعـه باألشـجار)). ذا الثفنـات((فكـان يـدعى   ،ركعتني

فـــال ينـــام حـــىت ، أمـــا بواســـطة اخليـــوط املعقـــودة فكـــان َأليب هريـــرة خـــيط فيـــه أَْلفـــا ُعْقـــَدة
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مجيــــع هــــذه . حلســــني ابــــن علــــي خــــيط معقــــود تســــبح بــــهوكــــان لفاطمــــة بنــــت ا، يســــّبح
بــل إىل ، لــك تــدل علــى أن املســلمني إىل القــرن األول اهلجــري النصــوص الــيت ســردناها

مل  -هجريـة١١٠فإن علي بن عبد اهللا ابن العباس تويف سنة –أوائل القرن الثاين اهلجري 
ويؤيـد رأينــا هـذا مــا نقلـه العالمـة الزبيــدي يف التـاج مــن ، يكونـوا عرفـوا اســتعمال السـبحة

وال ، ليســت مــن اللغــة يف شــيء) بحةأي الســ( إ�ــا : وقــال شــيخنا: قــال، قــول شــيخه
علــى . إمنــا حــدثت يف الصــدر األول إعانــًة علــى الــذكر وتــذكرياً وتنشــيطاً ، تعرفهــا العــرب

أنـــه يظهـــر أن النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن الثـــاين اهلجـــري كـــان اســـتعماهلا قـــد تســـرب بـــني 
ير يف قصـيدة خاطـب بـا الـوز ، فـإن الشـاعر أبـا نـواس ذكرهـا وهـو يف السـجن، املسلمني

 :  قال) ١٩٨ -١٩٣(ابن الربيع يف عهد اخلليفة األمني 
 وعودتنيـه  واخليـر  عـادة** أنت يا ابن الربيع ألزمتين النسك 
 وتبـدلـت   عفـة   وزهـادة ** فارعوى باطلي واقصر حبلي 
 فـي لِبَّتـي مكـان  القـالدة ** املسابيح يف ذراعي واملصحف 

ويلـوح أن عنـد تسـرب اسـتعماهلا . بالشـعر العـريب، رففيمـا نعـ، وهو أقدم ذكـر للسـبحة
فلــم حيــز اســتعماهلا ، بــني املســلمني باشــره يف الغالــب العاّمــة مــنهم مــن مــّدعي الصــالح

ولـذلك عنـدما رؤي يف . املخلصـني ]؟[واستحسـان الصـوفياء ، تقدير العلمـاء الصـادقني
اعـرتض ، د بـن حممـد سـبحةالقرن الثالث اهلجري يف يـد سـيد الصـوفية أيب القاسـم اجلُنَـْيـ

طريـق بـه وصـلت إىل ريب ال : أنت مع شرفك تأخـذ بيـدك سـبحة؟ فقـال: عليه وقيل له
وهــو موضــوع كمــا يف ( ٧٠٢٩/ أمــا ختــريج الــدليمي يف مســند الفــردوس بــرقم . أفارقــه 

:  قال رسول اهللا : بسند طويل عن علي قال) ١١٧ -١١٠/  ١السلسلة الضعيفة 
ال تظهر : قال احملدث حممد األمري، فقد انتقده علماء احلديث)) ةنعم املذكر املسبح((

وأما ما رواه أصـحاب املسلسـالت عـن . سنده ضعيف: وقال املال علي القاري، صحته
مع عظم شأنك وعبادتك إىل ، يا أستاذ: عمر املكي عن احلسن البصري حيت قيل له

يف البـدايات مـا كنـا لنرتكـه  هذا شيء قـد اسـتعملناه: ((فقال يل. اآلن أنت مع السبحة
قـد رواه القاضـي عيـاض يف )) أنا أحب أن أذكر اهللا بقلـيب ولسـاين ويـدي، يف النهايات

وأبـو ، والـروداين، والسـلفي، وكذلك الكتـاين، والقاضي أبو بكر يف مسلسالته، مشيخته
ه مـدار روايتـ: فأشار احلافظ السخاوي إىل غالب طرقـه وقـال. وغريهم، احلسن األمناطي
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وروايــة عمــر املكــي عــن احلســن البصــري ، وقــد ُرمــي بالوضــع، علــى أيب احلســن الصــويف
بقــي اســتعمال الســبحة بــني املســلمني هكــذا حمبوبــاً عنــد الــبعض وممقوتــاً عنــد .  معضـلة 
ففي القرن اخلامس اهلجري مـثالً جنـد أنـه كـان اسـتعماهلا ، جيتاز طوراً إىل طور، اآلخرين

، إىل أن عــــم اســــتعماهلا بيــــنهم واستحســــن، لصــــوفياتأصــــبح مــــن اختصــــاص النســــاء ا
أمـــا عـــدد احلبـــات فيهـــا فاختـــار . خباصـــة إذا قصـــد بـــه ذكـــر اهللا اخلـــالص ولـــيس الريـــاء 

أنـه عليـة الصـالة والسـالم علّـم ، علـى مـا ورد يف األحاديـث النبويـة، املسلمون مائة حبـة
والتحميـد ثالثـاً ، الثني مرةوالتكبري أربعاً وث، خلف كل صالة ثالثاً وثالثني مرة حالتسبي

وهكذا لقي استعمال السـبحة الـيت اخرتعتهـا اهلنـد . فيكون جمموعها مائة ، وثالثني مرة
 . انتهى بنصه )) وقدمتها إىل العامل للذكر قبوالً ورضا من أديان العامل املختلفة

(وظيفتها عندهم -٥
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١( : 
، لـــدى أهـــل امللـــل مـــن الربامهـــة، أ�ـــا شـــعار ديـــين - أيضـــاً  –كمـــا تفيـــد املصـــادر املعرفيـــة 

وهلــم يف اختاذهــا أغــراض دينيــة خمتلفــة علــى اخــتالف ، وغــريهم مــن األعــاجم، والنصــارى
 : منها، مللهم

 . اختاذها لَِعدِّ الصلوات  -أ
 . ومتيمة ، اختاذها تعويذة -ب
 . اختاذها للوقاية من األخطار واألمراض  -ج
 . اختاذها ملعرفة البخت واحلظ  -د

 . عدد حباتا عند النصارى : م يف مبحث تارخيهاوتقد
(تاريخ السُّْبحة عند العرب -٦
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٢( : 
ـــْبحة يف لغتهـــا)) العـــرب((اعلـــم أن  وال يف ، وال يف تعبـــداتا يف اجلاهليـــة، ال تعـــرف السُّ

 . وشعره ، نثره، وهلذا فإنك ال جتد هلا ذكراً يف كالمها، والتَّلهِّي، عاداتا للعب
ولـذا قـرر علمـاء . نية هلذه العصابة اليت نبعت منهـا النبـوة والرسـالة اخلامتـةوهذه عناية ربا
ـــْبحة((أن هـــذه اللفظـــة ، اللســان العـــريب وأ�ـــا بـــذا املعـــىن مل تـــرد يف كـــالم ، مولــدة)) السُّ

 ـــــــــــــــــ
 . املصادر السابقة  )١(
 . املصادر السابقة  )١(
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 .  أحد ممن حيتج بعربيته بعد اِإلسالم 
 : تاريخ السُّْبحة في العصور اِإلسالمية -٧

 : وهو يف مرات أربع
 .  - رضي اهللا عنهم –لدى الصحابة  -ب.  يف عصر النيب  -أ
 . بعد عصر التابعني  -د.  -رمحهم اهللا تعاىل–لدى التابعني  -ج
 :  في عصر النبي  -أ

ــْبحة((أن ، جــزم غــري واحــد وهلــذا فليســت مــن ، مل تكــن معروفــة يف زمــن النــيب )) السُّ
 : ال يثبتان، إال يف نصني  نسبتها إىل عصر النيب ومل أر هلا ذاكراً يف. ُسنَِّته لَعدِّ الذِّْكر

(ونظمها املغريب التهامي بقوله اليت َخلَّفها  تعداد تركة النيب : أحدهما
19F

١( : 
 سجادة وسبحة ومصحف ** َقد َخلَّف الرسول ِتْسعاً تـُْعَرف 

 مشـط ونعالن وإبريق منـري ** وقفتان وسـواك وحصري 
 : ) )20F٢سبحة يف تركة النيب وقال الكتاين عن َعدِّ ال

أي –مل يصـــح مـــا اشـــتهر مـــن َعـــدِّها : فقـــال الشـــيخ األمـــري يف فهرســـته: وأمـــا الســـبحة((
وســــبقه إىل حنــــوه مــــال علــــي قــــاري يف شــــرح . اهـــــ. مــــن خملفاتــــه عليــــه الســــالم -الســــبحة

. كــالم الكتــاين   انتهــى )) إن الســبحة املعروفــة مل تكــن يف زمــن النــيب : املشــكاة قــائالً 
وأقــره أبــو احلســنات حممــد عبــد احلــي اللكنــوي اهلنــدي يف ، والقــاري، نقــل كــالم األمــريو 

(نزهة الِعْطر: رسالة
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ظفـر األمـاين : واقتصر على كالم األمري يف كتابه. يف سبحة الذِّكر )٣
 . اهـ. وحنوه البن الطيب يف حواشي القاموس  ١٥١/ ص . يف شرح خمتصر اجلرجاين

ــْبَحة: ((قــال أن رســول اهللا  - اهللا عنــهرضــي  –عــن علــي : وثانيهــا ُــذَكُِّر السُّ
، نِْعــَم امل

مســـند : ((رواه الــــديلمي يف)) اَألرض ومـــا أنبتتـــه اَألرض: وإن أفضـــل مـــا تســـجد عليـــه
وفيـــه ، ويف ســـنده أربعــة جماهيـــل علــى نســـق واحــد)) . ٧٠٢٩/ ح/ ١٥/ ٥: الفــردوس

حممـد بـن هـارون بـن : وهـو، متهم بالوضـع ذاهـب احلـديث يف قـول للخطيـب البغـدادي
 ـــــــــــــــــ

 .  ٢٨٦ -٢٨٣/  ٢: الرتاتيب اِإلدارية للكتاين )٢(
 .  ٢٨٦/  ٢الرتاتيب اِإلدارية للكتاين  )٣(
 )) . نزهة الِفْكر يف ُسبَحة الذكر: ((طبعت باسم )١(
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 . ال شيء : وقال الدراقطين، ابن عساكر: ورماه بالوضع، عيسى بن منصور اهلامشي
فضـالً عـن أن يسـتأنس بـه ، وال متابعـاً ، إذ ال يعتـرب شـاهداً ، فهذا احلديث َال ُيْشتَـَغُل ِبهِ 

)) السُّْبحة: ((فإنه إذا تقرر لدينا أن، وأما متناً ، هذا يف رده سنداً . يف فضائل اَألعمال 
، فنــرد تفســري اللفــظ إىل احلقــائق الشــرعية الــيت نطــق بــا الشــرع مل تكــن يف زمــن النــيب 

ـــْبحة يف هـــذا املـــروي الســـتعمال هـــذه احلقيقـــة )) ُســـْبَحة الصـــالة: ((وهـــو أن املـــراد بالسُّ
وإن أفضــل مـــا : ((وبضــميمة مــا جـــاء يف آخــر هــذا املــروي، الشــرعية يف أحاديــث أخــر

املتـوىف ، وإىل هذا َجَنَح حممـد بـن حممـد األزهـري املعـروف بـاألمري. . .)). تسجد عليه 
رمحـه  –١٣٠٤وتبعـه اللكنـوي املتـوىف سـنة  ، يف فهرسته - رمحه اهللا تعاىل – ١٢٣٢سنة 

وال : ((إذا قـــال نقـــالً عـــن األمـــري)) ٢٩٣/ ص : ظفـــر األمـــاين: ((كمـــا يف  - اهللا تعـــاىل
. فليحــرر، بصــالة النافلــة كمــا هــو أحــد معانيهــا وحيتمــل تفســري الســبحة، تظهــر صــحته

علــى تقــدير : - القائــل اللكنــوي -: أقــول - رمحــه اهللا تعــاىل –انتهــى كــالم ســيدي األمــري 
فإنـه قـد اسـتعملت السُّـْبَحة كثـرياً ، تفسريه بسُّـْبَحة الصـالة هـو الصـواب، صحة احلديث

 تكـن يف زمـن رسـول اهللا  وقـد صـح أن السـبحة املعروفـة مل، يف األحاديث بذا املعىن
(انتهى)). 
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١(  . 
 : )23F٢(- رضي اهللا عنهم –السُّْبحة لدى الصحابة  -ب

ــــْبحة(( :وكمــــا أن فإنــــه ال ذكــــر هلــــا يف لســــان  مل تكــــن معروفــــة يف زمــــن النــــيب )) السُّ
ويف تعبــدهم ، مل تكــن معروفــة يف زمــنهم علــى لســا�م بــل - رضــي اهللا عــنهم –الصــحابة 

  .ِبَعدِّ األذكار 
الـذي أسـنده عبـد اهللا بـن اِإلمـام أمحـد يف  )24F٣(- رضي اهللا عنـه –وأما األثر عن أيب هريرة 

مـن طريـق نعـيم بـن حمـرر : وكالمهـا، ))احلليـة: ((ومن طريق أبـو نعـيم يف)) زوائد الزهد((

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٣٤ -٢٣٣/ مد علي بن حسني املكي املالكي ص بلوغ األمنية بفتاوى النوازل العصرية حمل: انظر )١(
  ١١٠عامر بن واثلة املتوىف سنة، أبو الطفيل: بوفاة آخرهم - رضي اهللا عنهم –انقرض عصر الصحابة  )٢(

 :  - رضي اهللا عنه –   
 أبو الطفيـل عامـر بن واثلة** آخر من مات من اَألصحاب له                     

 .  ٣٥/  ١: وتذكرة احلفاظ للذهيب، ٣٨٣/  ١٠احللية َأليب نعيم .  ١٤٠/  ٢: ياحلاو : املنحة )٣(
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أنــه كــان لــه خــيط فيــه ألفــا عقــدة فــال ينــام حــىت : ((عــن جــده أيب هريــرة،بــن أيب هريــرة
وهلــذا فــال تغــرت بقــول الكتــاين بعــد كالمــه . لــذا فــال يصــح ، م جمهــولفنعــي)). ُيســبح بــه

(املتقدم مباشرة
25F

ثبت عن الصـحابة ، لَِعدِّ الذكر، أن اختاذ السُّْبَحة وحنوه: والصواب: (()١
ونظـــم تلـــك احلبـــوب يف ، والـــذي حـــدث هـــو خـــرز، وبعـــده - عليـــه الســـالم -يف حياتـــه 

ويريـد مـا ُرِوَي مــن . انتهـى)) لـدهلوي املــدينكمـا قالـه الشــيخ عبـد الغـين ا، اخلـيط وحنـوه
وأطلــــق عليـــــه ، أو النـــــوى، الــــذِّكر باحلصــــى - رضــــي اهللا عـــــنهم –َعــــدِّ بعــــض الصـــــحابة 

فتأمل؟ وال تغرت أيضاً بقـول أيب العبـاس ، كما يدل عليه آخر كالمه، جتوزاً )) السُّْبَحة((
(٨٢١املتـــوىف ســـنة ، أمحـــد بـــن أيب بكـــر الـــرَّدَّاد

26F

: عنـــه اللكنـــوي بعـــد ســـياق فيمـــا نقلـــه )٢
(قال)) مسلسل السُّْبَحة((

27F

 –تبـني مـن قـول احلسـن ، قال الشيخ أبـو العبـاس الـرَّدَّاد: (()٣

فعلــم أ�ــا ال تصــح يف : قلــت. أن الســبحة كانــت موجــودة يف زمــن الصــحابة - البصــري
 . انتهى )) وال ما اْشُتهر من عده با زمن رسول اهللا 

 ! ضَّاع فكيف ُيستدل به؟وهذا املسلسل من رواية وَ 
  :- ىرحمهم اهللا تعال –السبحة لدى التابعين  -ج
، واحلكايـات والقصـص املـذكورة، من اآلثار املقطوعـة، ملا مت الوقوف عليه، السياق ُهنا 

 : ومنها)) السُّْبحة: ((مما هو مصرح به باسم

رمحـه  –رحيانـة الشـام  :امللقـب، ٦٢عبد اهللا بن ثـَُوب املتوىف سنة : أبو مسلم اخلوالين •
كـان يف يـد أيب مسـلم : ((قـال - َمسـَّاه –عن رجـل ، عن بكر بن ُخنيس: )28F٤(- اهللا تعاىل

فالتَـفَّــت ، فاســتدارت الســبحة، والســبحة يف يــده، فنــام: قــال، اخلــوالين ُســْبَحة ُيســبح بــا
: لوالسـبحة تـدور يف ذراعـه وهـي تقـو ، فاْلتَـَفَت أبـو مسـلم، وجعلت ُتسبح، على ذراعه

وانظـــري إىل ، َهلُـــمَّ يـــا أُمَّ مســـلم: فقـــال، ويـــا دائـــم الثبـــات، ســـبحانك يـــا منبـــت النبـــات

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٦٨/  ٢: الرتاتيب اِإلدارية )٤(
، امليل إىل تصوف الفالسفة غلب عليه: ((قال السخاوي: ((وقال ١٠٤/  ١: األعالم للزركلي: ترمجته يف )٥(

 .انتهى )) عقائد أهل زبيد إال ما شاء اهللافأفسد 
 .  ٢٩٢/ ص : ظفر األماين )٦(
 .  ١٤٤، ١٤٢/  ٢احلاوي للسيوطي : املنحة )١(
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)) فلما جلست سـكنت، والسبحة تدور ُتَسبِّح، فجاءت أم مسلم، أعجب األعاجيب
 . اهـ

يف كتابـــه  ٤١٨ذكرهـــا أبـــو القاســـم هبـــة اهللا بـــن احلســـن الطـــربي الالَّلكـــائي املتـــوىف ســـنة 
 ٥٧١تــوىف ســنة علــي بــن هبــة اهللا امل: وأبــو القاســم ابــن عســاكر، ))كرامــات األوليــاء((
 )).تاريخ دمشق: ((يف

ــْبَحة: ((والتــدليل علـى تــرويج الطرقيــة لبضــاعتهم البدعيــة، وهـذا إمنــا أذكــره للفرجــة )) السُّ
 . يف مثل هذه القصة املختلقة املوضوعة 

: قال ابـن أيب شـيبة يف: - ىلرمحه اهللا تعا – ٩٦األثر عن إبراهيم النخعي املتوىف سنة  •
حدثنا : ((وساق األثر بسنده فقال)) من كره التسبيح)): ((٧٦٧٠/ برقم : املصنف((

أنـه كـان ينهـى ، عـن إبـراهيم، عن إبراهيم بن املهـاجر، عن حسن، محيد بن عبد الرمحن
 )) . ابنته أن تعني النساء على فـَْتِل خيوط التسابيح اليت ُيسبح با

صـدوق )): ((التقريب: ((قال فيه احلافظ ابن حجر يف، راهيم بن املهاجرإب: ويف سنده
 . اهـ)) لني احلفظ

 : ويف هذا األثر فائدتان
 –ظهـــور نظـــم اخلـــرز يف اخليـــوط يف أول عصـــر التـــابعني وآخـــر حيـــاة الصـــحابة : األولـــى

 .  - رمحه اهللا تعاىل – ٩٦إذ وفاة إبراهيم النخعي سنة  - رضي اهللا عنهم
 . وهذا ظاهر ، إنكار النخعي للسُّْبحة: الثانية

روى ابـن : - رمحـه اهللا تعـاىل – ١١٠األثر عن احلسن بـن يسـار البصـري املتـوىف سـنة  •
)) ٢٥/ ص . البدع والنهي عنهـا: ((بسنده يف كتابه - رمحه اهللا تعاىل –وضاح القرطيب 

يه لؤلـؤ وخـرز خيط ينظم ف –سألت احلسن عن النظام : ((قال، عن أبان بن أيب عياش
مل يفعـل ذلـك أحـد مـن نسـاء : ُيَسـبَّح بـه؟ فقـال، من اخلرز والنوى وحنو ذلك - وحنومها
 )) . وال املهاجرات النيب 

)). مـــرتوك احلـــديث: ((قـــال فيـــه اِإلمـــام أمحـــد، ويف ســـنده أبـــان بـــن أيب عيـــاش البصـــري
فـــأىن لـــه ، ))١١/  ١: امليـــزان: ((كمـــا يف، روايتـــه هنـــا عـــن احلســـن وفيهـــا مغمـــز شـــديد

  لكن َأىنَّ له الثبوت؟ واهللا أعلم، فائدتان كسابقه - لو ثبت –ويف هذا األثر . القبول 
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وهــو عــن أيب احلســن : )29F١(-رمحــه اهللا تعــاىل  –املسلســل بالسُّــبحة عــن احلســن البصــري  •
مسعـت أبـا احلسـن املـالكي وقـد رأيـت يف يـده : قال، علي بن احلسن بن القاسم الصويف

كـذلك رأيـت أسـتاذي : فقـال، أنـت إىل اآلن مـع السـبحة: يـا ُأسـتاذي: فقلـت ،ُسـْبَحةً 
وهكـــذا اســـتمر اِإلســـناد علـــى هـــذه . . . يـــا أســـتاذي : فقلـــت، اجلنيـــد ويف يـــده ســـبحة

عـن عمـر ، عـن بشـر احلـايف، عـن معـروف الكرخـي، اجلنيد عن السري السقطي، الصفة
مـا شـأنك وُحْسـن ، أسـتاذي يـا: فقلـت لـه، عن احلسن البصري ويف يـده سـبحة، املكي

هــــــذا شــــــيء قــــــد اســــــتعملناه يف : ((فقــــــال يل، عبادتــــــك وأنــــــت إىل اآلن مــــــع الســــــبحة
. انتهـى)) أنا أحب أن أذكر اهللا بقليب ولسـاين ويـدي، فال نرتكه يف النهايات، البدايات

(مث قـــال اللكنـــوي
30F

أورد هـــذا )) حصـــر الشـــارد: ((يف: وقـــال موالنـــا عابـــد الســـندي: (()٢
إن مـدار روايتـه علـى أيب : ((وقـال، أشار إىل غالب طرقـه احلـافظ السـخاويو ، املسلسل

)) اهــــ، وســـكت عنـــه، مث سلســـله مـــن طريـــق آخـــر، وقـــد رمـــي بالوضـــع، احلســـن الصـــويف
. ومعلــوم أن املسلســالت قــل أن تســلم مــن ضــعف أو وضــع يف تسلســلها العــام. انتهــى

 . واهللا أعلم 

: )31F٣(- رضــي اهللا عــنهم – ١١٠توفــاة ســنة األثــر عــن فاطمــة بنــت احلســني بــن علــي امل •
عن فاطمة بنـت احلسـني بـن علـي بـن أيب طالـب أ�ـا  )) الطبقات: ((أسند ابن سعد يف

 . ويف إسناده ضعف وامرأة جمهولة . كانت ُتسبح خبيط معقود فيها

عمـران بـن أيب : يف ترمجـة)) ٣٢٤/ ص . تاريخ جرجـان: ((يف: السُّبح الزرق للشيعة •
مثـــل : ((أنـــه قـــال – رمحـــه اهللا تعـــاىل – ١٤٨جعفـــر الصـــادق املتـــوىف ســـنة  عـــن، اليقظـــان

  ]؟[انتهى )). اخليوط الزرق يذكر با إله السماء: مثل،السُّبح الزُّْرق يف أيدي شيعتنا
 : السُّبحة بعد عصر التابعين -د

 ـــــــــــــــــ
الفكر . ١٤٣ -١٤٢/  ٢: احلاوي: املنحة للسيوطي يف: وانظر، ٢٩٤ -٢٩٢/ ص : ظفر األماين )١(

 . ٥٥ -٥٤/  ٢: حاشية. السامي
 . ٢٩٤ -٢٩٣/ ص : ظفر األماين )٢(
 . احلاوي  ١٤٠/  ٢: املنحة للسيوطي: انظر )١(
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 َوَجنَّــدَ ، انفــرط َعْقــد الصــدق عنــد مــن غلبــت عليــه الشــقاوة، مــن هــذا العصــر إىل اآلخــر
يف عصـر ، الَوضَّاُعْون من الطرقية وغريهم أَنـُْفَسهم الختالق املرويات لَِعْقـِد ِنظَـام السُّـَبح

، وشـعاراً َألهـل الـذكر، وتعاويـذ، ديانة، واتسعت أغراض اختاذها، ومن بعدهم، التابعني
ومـن تتبـع كتـب ، وتنافسـوا يف نظمهـا ومادتـا، والتلهـي، للعـب، واختذها الصـف املقابـل

 : ومنها، رأى من ذلك عجباً ، والكرامات، والرتاجم، السري
األغاين : ((يف ٣٥٦منهم أبو الفرج األصفهاين املتوىف سنة ، ذكر بعض اِإلخباريني -١
املـوىلَّ عليهـا مـن  ١٥٠أن وايل املدينة عثمان بن حيان املري املتوىف سنة )): ٣٤٤/  ٨

ملــا  ؛مــن املدينــة ١٣٠خــراج املغنيــة ســالمة الُقــسِّ املتوفــاة حنــو أراد إ، ِقبَــل الوليــد األُمــوي
، فوكَّلــه علــى شــأ�ا، فشــفع هلــا ابــن عتيــق عنــده، واألوتــار، شــهرت بــه مــن حــذق الغنــاء

فإن رأيـت أن مثلهـا يـرتك يف جـوار رسـول ، ولكن امسع منها، ال يدعك الناس: وقال له
ــــْبَحة: قــــال هلــــاو ، فجــــاءه بــــا، نعــــم: قــــال، تركتهــــا ومســــجده اهللا  ، اجعلــــي معــــك سُّ

 . انتهى )) ففعلت، وختشَّعي
جـــاء للســـبحة ذكـــر يف قصـــيدة َأليب  ١٩٨ويف عصـــر األمـــني العباســـي املتـــوىف ســـنة  -٢

(بقوله، خياطب فيها الوزير ابن الربيع، نواس وهو يف السجن
32F

١( : 
 وعودتنيـه  واخليـر  عـادة** أنت يا ابن الربيع ألزمتين النسك 

 وتبـدلـت   عفـة   وزهـادة** باطلي واقصر حبلي فارعوى 
  فـي لِبَّتـي مكـان  القـالدة** املسابيح يف ذراعي واملصحف 

/  ١: البصـائر والـذخائر: ((ذكر أبو حيان التوحيدي يف: سبحة زبيدة بنت جعفر -٣
 –رمحهــــا اهللا تعــــاىل  – ٢١٦أنــــه كــــان عنــــد زبيــــدة بنــــت جعفــــر املتوفــــاة ســــنة )) ١٤٥

ــــبْ (( )) اجلمــــاهر يف معرفــــة اجلــــواهر((ويف كتــــاب )). َحة اشــــرتتا خبمســــني ألــــف دينــــارسُّ
وكــــــان ألم جعفــــــر زبيــــــدة ُســــــْبَحٌة مل يــــــذكر يف الكتــــــب  : ((قــــــال ١٥٦/ ص : للبــــــريوين
ــار بــن محــرة بــن : إنــه جــرى بــني الرشــيد وبينهــا يف ذكــر نزاهــة: ولكــن قيــل، كيفيتهــا َعمَّ
فـادع ، الثابتة تزل عـن مواطئهـا عنـد روائـح املـالإن األقدام : فقالت، وعلو مهته، ميمون

 ـــــــــــــــــ
  .  ١٩/ ص . الرسالة القشريية. ٦٦/  ٢: مطالع البدور للغزويل )١(
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. ، فإن ردها عرفنـا نزاهتـه، وكان شراؤها خبمسني ألف دينار –به وهب له سبحيت هذه 
 . انتهى . . . )) فذكر القصة يف رده هلا . . 
ــِمط: -أيضــاً  –وذكــر بعــض اِإلخبــاريني  -٤ أنشــد أبياتــاً بــني ، أن عبــد اهللا بــن أيب السَّ

 : فلما انتهى عند قوله، ُتدحه فيها ٢١٨ون العباسي املتوىف سنة يدي املأم
 بالدِّين والناس بالدنيا مشاغيل ** أضحى إمام اهلُدى املأمون مشتغالً 

َأعجـزت ، ويف يـدها ُسـْبَحة، مـا زدت علـى أن جعلتـين عجـوزاً يف حمـراب: ((قال املأمون
 : أن تقول كما قال جرير يف عمر بن عبد العزيز

(انتهى)) وال َعَرُض الدنيا عن الدين شاغله** فال هو يف الدنيا مضيع نصيبه     
33F

١(  
(واِإلنكار عليه –رمحه اهللا تعاىل  – ٢٩٧ْبَحة اجلُنيد املتوىف سنة سُ  -٥
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ذكر القاضي : )٢
أنــه رؤي يف يــد أيب القاســم )): ((وفيــات األعيــان: ((أبــو العبــاس أمحــد بــن خلكــان يف

أنـت مـع شـرفك : يومـاً ُسـْبَحة فقيـل لـه –رمحـه اهللا  – ٢٩٧ىف سـنة اجلنيد بن حممـد املتـو 
 . انتهى )). طريق وصلُت به إىل ريب ال أفارقه: قال، تأخذ بيدك ُسْبَحة

(أمثـــن مســـبحة ُعرفَـــْت يف اِإلســـالم -٦
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أم املقتـــدر ، قهرمانـــة)) زيـــدان((هـــي مســـبحة : )٣
 – ٣٢٠املتـوىف سـنة ، بـن أمحـد ة املقتـدر العبـاس جعفـرسُّْبحَ : بل هي: ويقال، العباسي

 ٥: نشوار احملاضرة للتنوخي: ((حمقق، عبود الشالنجي/ قال األستاذ : -رمحه اهللا تعاىل 
فقــد ذكــر األمــري ، ســبحة قومــت مبائــة ألــف دينــار، وكــان للمقتــدر العباســي)): ((٢٩/ 

بــأن ، أخربتـه، جاريـة املقتـدر، أن والدتـه عمـرة، أبـو حممـد احلسـن بـن عيسـى بـن املقتـدر
وأن هــذه ، ونظمهــا ُســْبَحة ُيسـبح بــا، فاختـار منهــا مائــة حبـة، املقتـدر اســتدعى جبــواهر

نشـــوار (وأكثـــر ، فقومـــوا كـــل حبـــة منهـــا بـــألف دينـــار، الســـبحة عرضـــت علـــى اجلـــوهريني
 . انتهى )) خمطوط. احملاضرة لسبط ابن اجلوزي

ذكـــــر  ١٥٨ -١٥٦/ ص . للبــــريوين)) اجلمــــاهر يف معرفــــة اجلــــواهر: ((ويف كتــــاب -٧

 ـــــــــــــــــ
 .  ٦ -٥/ ص : حكم االنتماء: انظر  )٢(
: الفكر السامي. ١٢٠/  ٣: مدارج السالكني. ١٤٤/  ٢: احلاوي: املنحة. ١٩/ ص : الرسالة القشريية )٣(
٥٤/  ٢. 
  . ال مصطفى الشهايب مق ١٣٩٦لعام  ١٤٠/ عدد . جملة الوعي اإلسالمي: انظر  )١(
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على ابنها املعتز بقتل أخيـه  ]!؟[وملا أشارت قبيحة : ((مث قال، اختاذ األكاسرة للسُّْبَحة
ـــْبَحِة ُدرٍّ  ، قيمتهـــا أربعـــة آالف دينـــار، املؤيـــد بعثـــت قبيحـــة إىل أمـــه يف شـــهر رمضـــان ِبسُّ

تَـــا إىل وَردَّ ، َوَلفَّْتهـــا يف كاَغـــدٍ ، فســـحقتها يف اهلـــاون، ســـبحي بـــا يـــا أخـــيت: وقالـــت هلـــا
ــــَبح ال تــــذهب حبــــرارات : وقــــويل هلــــا، أقرئــــي عــــين أخــــيت الســــالم: وقالــــت، حاملتهــــا السُّ
  . انتهى )) الدماء

ــزَأُْرزينصــر بــن أمحــد اخلُ : ُســْبَحة خبــاز البصــرة -٨ قــال التنــوخي ، ٣٢٧املتــوىف ســنة ، بـْ
َونـََقَلَهــا )) ٩٥/  ٥: نشــوار احملاضــرة: ((يف كتابــه –رمحــه اهللا تعــاىل  – ٣٧٤املتــوىف ســنة 

 َأهــــــدى ِإَيلَّ نصــــــر ابــــــن أمحــــــد)): ((٢٣/ التحــــــف واهلــــــدايا ص : ((عنــــــه اخللــــــديان يف
 : وكتب معها، ُسْبَحَة َسَبج: اخلُبـْزَأُْرزي

 ن  َسَبج   ُمْعِجبـم بسبحٍة  ** ُت  يا  بدر  بين  يعرب ـبعث
 اد  اخلائف  املذنب ـنِْعَم   عت** ا طرفه ـول  من  أبصرهـيق
 اهـ )) ولو�ا من ُمحَّة العقرب** ُختِْط إن فكرت يف نظمها ملَْ 

 . اخلرز األسود : والسَّبج
اختــاذ مصــانع للســبح يف القــرن الرابــع يف )) ١٨١/ رحلتــه ص ((وذكــر البشــاري يف  -٩

 .  - حرسها اهللا تعاىل –بيت املقدس؛ لكثرة من كان يزور مكة 
ــَبحاشــتهر اختصــا، ويف القــرن اخلــامس اهلجــري -١٠ كمــا ، ص النســوة املتصــوفات بالسُّ
 )) . ٩١/  ٣: طبقات الشافعية للسبكي: ((يف
اجلــواهر : ((يف: -رمحــه اهللا تعــاىل  – ٨٥٢ُســْبَحة احلــافظ ابــن حجــر املتــوىف ســنة  -١١

ساق أخباراً تدل على عدم تضييع شـيخه احلـافظ ابـن )) ١١١/  ١: والدرر للسخاوي
إذا جلـــس مـــع  –رمحـــه اهللا تعـــاىل  –وكـــان : ((مث قـــال، لوقتـــه –رمحـــه اهللا تعـــاىل  –حجـــر 

ــه حبْيــث ال يرهــا أحــد، اجلماعــة بعــد العشــاء وغريهــا للمــذاكرة ــْبَحة حتــت ُكمِّ ، تكــون السُّ
ـــه فيتـــأثر ، ويســـتمر يـــديرها وهـــو يســـبح أو يـــذكر غالـــب جلوســـه ورمبـــا ســـقطت مـــن كمِّ

 . انتهى )) رغبة يف إخفائه، لذلك
 . هي سبحة ابن زروق يأ  خربها بعد قليل : تصوفةأشهر مسبحة يف تاريخ امل -١٢
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(وقال العماد املناوي يف ُسْبَحة -١٣
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١( : 
 اللبيب فتجمع من مهته ** ومنظومة الشمل خيلو با 
 عليهـا تفرق من هيبته** إذا ذُكر اهللا َجـلَّ امسه 

(والبن عبد الظاهر -١٤
37F

٢( : 
 حببلها   تـد  شغفـق** أناملـي   َحةـوُسبْ 
 ات حبها ـملتقط** ر غـدت ـمناقي  لـمث

(وقال شوقي -١٥
38F

٣( : 
 بينها الدمـع السكوب ** ما تلك أهدايب تـُْنَظم 
 حتصى با عليك الذنوب ** بل تلك ُسْبَحة لْؤلٌؤ 

 
(هكذا صارت أطوار السُّْبَحة في العصور اِإلسالمية
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٤( : 
وخباصــة يف العصــر ، وعصــر التــابعني –رضــي اهللا عــنهم  –عصــر الصــحابة  أي مــن بعــد

، ويف أغراضـها، بـدأت السُّـبحة وأخـذت يف أطـوار يف مادتـا. والعصر العباسي، األموي
: عـن طــريقني، وأن السـبحة َعــَربت إىل بـالد العــرب، ويف أعـداد َحبَّاتــا ويف حمـل اختاذهــا

 . ض واملتصوفة الرواف
(قــــال الشــــهايب
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ة إىل اســــتخدام يرجــــع انتشــــار الســــبحة يف بعــــض الــــبالد اِإلســــالمي: (()٥
وعوائـــــــدهم؛ ، مطـــــــرائقهالصـــــــوفية هلـــــــا؛ إذ يعتربو�ـــــــا أصـــــــًال مـــــــن األصـــــــول املرعيـــــــة يف 

وهلـــا قـــوم يقومـــون ، وحيفظو�ــا يف صـــندوق خـــاص بــا، الســتخدامها يف حلقـــات الـــذكر
ـــْبَحة((ويعرفـــون بــــ ، علـــى اســـتخدامها يف األوراد واألذكـــار وبعـــض طوائـــف )) شـــيوخ السَّ

 ـــــــــــــــــ
  .  ١٤٤/  ٢: احلاوي: املنحة  )١(
  .  ٤/ ص . حتفة أهل الفتوحات واألذواق  )٢(
  .  ١٣٨٨لعام  ٦٧/ ص . ٣٧/ العدد . جملة الوعي اإلسالمي. السبحة واملسبحون للجندي  )٣(
: املعارف اإلسالميةدائرة . ٤٣٥/ ٣: فتاوى رشيد رضا. ٧٨٥/ ٢. منتخبات التواريخ للحصين الدمشقي )١(

  .  ٩٥٨/  ١: املوسوعة العربية امليسرة. ٢٣٣/  ١١
 . ١٠٦، ١٠٥/ ص  ١٣٩٦لعام  ١٤٠/ جملة الوعي اإلسالمي العدد : بأقالم القراء يف: من مقالة  )٢(
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ــَوبُ تــرى ضــرورة وضــع  الصــوفية وهــذا ، املســبحة يف العنــق؛ َألن هــذا عنــدهم أحفــظ َوأَثـْ
 .))وبعـــض الطوائـــف تنكـــر هـــذا التقليـــد، التقليـــد واجـــب عنـــد بعـــض طوائـــف الصـــوفية

 . انتهى
مســبحة ابــن : أشــهر مســبحة يف تــاريخ اِإلســالم: مــن أشــهر املســابح التارخييــة: ((مث قــال

الـذي حضـر منـذ حنـو  – ٨٩٩توىف سنة أمحد ابن أمحد املالكي امل –زروق العامل املغريب 
وأقـام مسـبحته الشـهرية الـيت ضـمت ألـف ، مث خترج مـن األزهـر، لتلقي العلم ]!؟[ ٥٠٠

وكـــان جيلـــس وحولـــه دائـــرة مـــن ، حبـــة مـــن احلجـــم الكبـــري املصـــنوع مـــن خشـــب الصـــندل
 . انتهى !!)) تالميذه يف دائرة متأل ساحة األزهر يذكرون اهللا 

 : َدُد حباتهـاـعَ  -٨
(وكانت يف بدايتها خيوط ينظم با خـرز مـن نـوى جمـزع
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الـذي ُحـكَّ حـىت صـار فيـه  – )١
أو مطلقــاً؛ هلــذا كــان َعــَدُد َحبَّــات ، الــيت ورد الشــرع بــا، لعــد اَألذكــار –ســواد وبيــاض 

 : السُّْبُح وفق األطوار العددية اآلتية
 )) . السُّْبَحة الثـَُّلِثيَّة: ((وتسمى، خرزة)) ٣٣((ُسْبَحة من  -١
 . خرزة ) ٩٩((ُسْبَحة من  -٢
  )) .السُّْبَحة األلفية: ((وتسمى، خرزة)) ١٠٠٠((ُسْبَحة من  -٣

إىل حجـــم البيضـــة مث صـــار لكــــل ، مـــن حجـــم عــــني اجلـــرادة، وخرزهـــا متفـــاوت احلجـــم
ــَبح وصــار يكتــب علــى . وكيفيــة اســتعمال، وعــدداً ، نوعــاً ، أصــحاب طريقــة نــوع مــن السُّ

أو االسـم الـذي يـذكر اهللا بـه ، امسـاً )) ٩٩: ((اء اهللا احلسـىن وهـيبعض خرز السُّبح أمس
 . وهكذا )) اهللا: ((أو)) حي: ((أو)) اللطيف: ((مثل، عند أهل الطريقة

وفيـه كـذلك وجـد احملتسـبون . ١٤١٨وأنا أقيـد هـذا عـام ، وكل هذه مشاهدة يف عصرنا
واخلـرزة منهـا ، ل عشرين مرتاً مع بعض املقيمني من األفارقة يف مدينة الرياض سُّْبَحة بطو 

 . حبجم البيضة 
 : وظيفتها عند من اتخذها من المسلمين -٩

 ـــــــــــــــــ
 . مادة جزع . القاموس: وانظر  )٣(
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 : وتبعاً لذلك تدرجت يف أغراضها الدينية على النحو اآل 
الطرقيــــة املتصـــوفة؛ لَِعــــدِّ األذكـــار والرتبيـــة  ]!؟[ ))أهـــل اهللا: ((اختاذهـــا شـــعاراً علـــى -١

 . الدينية 
 . ئم اختاذها تعاويذ ومتا -٢
 . اختاذها للوقاية من احلسد واألخطار  -٣
 . تطويق العنق با للوقاية من األمراض  -٤
 . اختاذها ملعرفة البخت  -٥
 . غسلها باملاء وشربه لالستسقاء  -٦
ذلك أن املرء إذا مرض تسـتعمل )) استخارة السبحة: ((مبا يسمون، االستخارة با -٧

ــــدواء؟ أي طبيــــب هــــ: لــــه الســــبحة قبــــل اســــتدعاء الطبيــــب ل يســــتدعى؟ هــــل يُنجــــع ال
 . يُدعى؟؟ إىل غري ذلك من األغراض 

 . لتهدئة األعصاب وسكون النفس  -٨
 : أسماؤهـا عندهـم -١٠

 : وجعلوا هلا جمموعة ألقاب
 . املذكرة باهللا  -١
 . رابطة القلوب  -٢
 . حبل الوصل  -٣
 . سوط الشيطان  -٤

إْذ  –رمحــه اهللا تعــاىل  –ومنهــا مــا ذكــره الســيوطي ، بـل اختــذت ُســْبحة الرجــل امســاً خاصــاً 
(قَـــال
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كانـــت ســـبحة الشـــيخ أبـــو الوفـــاء ، وقـــال الشـــيخ اِإلمـــام العـــارف عمـــر البـــزار: (()١
عبد الرمحن اليت أعطاها للشيخ حميي الدين عبد القادر الكيالين : وبالعريب)) كاكيش((
 . انتهى )) حبة إذا وضعها على األرض تدور حبة –َقدَّس اهللا أرواحهم  –

 .  !؟حىت نُِفَخْت فيها الرُّْوح، انظر كيف َشبَّه هلم الشيطان بالسُّْبَحة

 ـــــــــــــــــ
  . احب السُّْبَحة اسم أليب الوفاء ص)) كاكيش: ((ولعل. ١٤٤/  ٢: احلاوي: املنحة يف  )١(



 ٣٥ اوُحْكُمَهـا هـتارِيخُ ُة ـالسُّْبح        

 . َطَرٌف مما رتب عليها من الكرامات واألحوال والهيآت  -١١
 . ورتبوا عليها من الكرامات واألحوال ما يطول الكتاب بذكره 

 :ومنهـا، الوفـاء املـذكورة آنفـاً  ُسـبحة أيب :ومنهـا. مـا تقـدم عـن أيب مسـلم اخلـوالين: منها
أنـه كـان مـع قافلـة يف درب ! وقـد أخـربين مـن أثـق بـه؟: ((ما ذكره السـيوطي أيضـاً فقـال

فلمـــا ، وجـــردوا القافلـــة مجـــيعهم وجـــردوين معهـــم، فقـــام عليـــه ســـرية عـــرب، بيـــت املقـــدس
، هــذا صــاحب ُســبحة: قــالوا، فلمــا رأوهــا، مســبحة مــن رأســي أخــذوا عمــاميت ســقطت

 . وانصرفت ساملاً منهم  ،ليَّ ما كان أخذ يلفردوا ع
ومــا مجــع فيهــا مــن خــري ، فــانظر يــا أخــي إىل هــذه اآللــة املباركــة الزاهــرة: قــال الســيوطي
 !! . انتهى ؟)) الدنيا واآلخرة

حـــىت أَلـَّــف البنـــاين حممـــد بـــن عبـــد ، وقـــد تطـــور احلـــال إىل مشـــروعية تعليقهـــا باألعنـــاق
حتفـــــة أهـــــل : ((رســـــالة باســـــم ١١٦٣ملتـــــوىف ســـــنة ا –ابـــــن محـــــدون الفاســـــي  –الســـــالم 

)) ١٥٦((وهــو مطبــوع يف )) الفتوحـات واألذواق يف اختــاذ الســبحة وجعلهــا يف األعنــاق
 . صفحة 

ال يسـاوي ، وقد بل  احلال إىل إمرار اِإلبام والسبابة على خرزات السـبحة بسـرعة فائقـة
 . مرتني أو ثالثاً )) سبحان اهللا: ((زمن إدارتا قول

واالحتفـاظ ، واالعتقاد فيها، إىل توارثها بعد الصاحلني: من فاسد االعتقادصل فيها وح
، ولدى بعض النظار على األوقاف شـنطة صـغرية فيهـا جمموعـة سـبح، وإىل وقفيتها، با

وبعـض حمـيب . . وهكذا ، يأ  الفقراء والدراويش للتسبيح با على روح صاحب الوقف
وقــد شــاهدت ذلــك يف عــدد مــن بلــدان العــامل ، تســبيح بــااخلــري يعلقو�ــا يف املســاجد لل

وإظهـــار ، وقـــد صـــار عنـــد بعـــض مـــن تالعـــب بـــم الشـــيطان مظهـــراً للريـــاء. اِإلســـالمي
وللشــاعر حممــد . وهــو مــن الــذين خيتلــون الــدنيا بالــدين، وأنــه يف ُزْمــرة الــذاكرين، التعبــد

، بيتــاً )) ١٨((ة يف قصــيد)) الســبحة واملســبحون: ((األمســر كمــا ذكــر اجلنــدي يف مقالــه
 : ذكر فيها بعض أحوال املسبحني بالسُّْبَحة فقال

 كما  تُرى يف املسجد ** فقد تُرى يف حانة 
 أدهى وشر العـدد ** وعدة للنـصب من 
 تـَْلَق ِمحَاراً َتْصطَـِد ** َحبَّالة اخلاتـل إن 
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ْفِسـِد ** حيملهـا يف كفه 
ُ
 وهي  فساد امل

 ة للُمْهتَـِدي هداي** ومـن رآها ظنهـا 
، حىت صارت مسة هلم وشـعاراً ، وُشِغفوا با، تـََعلَُّقوا بالسُّْبَحة، واعلم أن أصحاب الطرق

مـا ال خيطـر ، واألوصـاف، واخلصـائص، وكل أصحاب طريقة يـذكرون هلـا مـن الكرامـات
ولو أخذت أتتبـع ، ومن وظائف املريد، فصارت من لوازم الطريق بداية و�اية، على بال

 : وكله من بابة واحدة، ديهم بشأ�ا من األقوال واألفعال؛ لطال الكالمما ل
، مـــن جهـــة أخـــرى، والتصـــورات الشـــيطانية، واالخـــتالق، مـــن جهـــة، واِإلســـراف، الغلـــو

 . وهكذا من ضل عن الطريق النبوي وقع يف مثل هذه النقائص 
ذواق يف حتفــة أهــل الفتوحــات واأل: ((وأكتفــي هنــا بســياق مقتطفــات بنصــها مــن كتــاب
تـأليف فــتح اهللا بـن أيب بكــر . . .)) اختـاذ السُّـْبَحة وجعلهــا يف األعنـاق وبعــض اآلداب 

فـــإن هـــذا ، ١٣٥٣بـــن عبـــد الســـالم بـــن محـــدون البنـــاين الشـــاذيل الـــدرقوي املتـــوىف ســـنة 
 ٢٠/ حىت ص  – ٣/ تكلم عن السُّْبَحة من ص ، صفحة)) ١٥٦: ((الكتاب يقع يف

وأســـوق هـــذه املقتطفـــات جـــاعالً هلـــا عنـــاوين؛ ، الطريقـــة ومـــا بعـــد ذلـــك فهـــو يف آداب
 : وهي، لتلفت األنظار إىل مضامينها املظلمة املنسوبة إىل الشرع املطهر ظلماً 

 : بحة الشيخ السلويسُ • 
يف الكــــالم علــــى جماهدتــــه  –اهللا بــــه  نفعنــــا –يف ترمجــــة الشــــيخ املتقــــدم )) ويف طبقاتنــــا((

وقـد : مـا نصـه –حرسـها اهللا  –ء جـامع األنـدلس بفـاس وخلوته اليت كان يتعبد فيها بـإزا
يف بعـــض ســـياحا  ملـــا حللـــت فاســـاً  –رمحـــه اهللا  –زرت هـــذه اخللـــوة املباركـــة بعـــد وفاتـــه 

نفعنا اهللا  –لزيارة موالنا إدريس ووالده واِإلخوان واألولياء الكائنني با اَألحياء واملنتقلني 
ا رضــي اهللا عنــه وتربكــت بــا وهــي عظيمــة ورأيــت فيهــا ســبحته الــيت كــان يــذكر بــ –بــم 

جداً حبيث كان يعلقها يف سـقف اخللـوة تعظيمـاً هلـا وحتفظـاً عليهـا؛ لكو�ـا آلـة يسـتعان 
، وتصـــــل ِإىل األرض، والســـــقف املعلقـــــة فيـــــه عـــــال يف اجلملـــــة، بـــــا يف اجلهـــــاد األكـــــرب

د قـال بعـض وقـ –ويستعملها على تلك احلالة وقد جعـل هلـا جـرارة ليسـهل دورا�ـا فيهـا 
أي أن جيعل حبة السبحة مقـدار اجلبـل أو ، لو أمكننا التسبيح باجلبال لفعلنا :-الكبار 

نفس اجلبـل؛ ملـا يف ذلـك مـن اَألسـرار الـيت يعلمهـا مـن مـارس الاهـدة علـى يـد الفحـول 
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 ) . الكبار

 : مبحث تعليقها بالعنق •
ســتعمال الســبحة املتوســطة علــى أن الفقــري ينبغــي لــه إذا فــرغ مــن ا)) كمــا أ�ــم نصــوا((

ويف مــنن القطــب  –أن جيعلهــا يف عنقــه تعظيمــاً هلــا واحرتامــاً وتــوقرياً ، املناســبة يف الــذكر
ولقــد وقعـــت رجلــي مـــرة علــى الســـبحة فكــدت أهلـــك مــن ذلـــك : -الشــعراين رمحـــه اهللا 

أحفــظ هلــا وأصــون مــن الضــياع  –أعــين جعلهــا يف العنــق  –وَألن ذلــك . اهـــ. إكرامــاً هلــا
وقمعها عـن االلتفـات إىل ، مع ما يف ذلك من هضم سطوة النفس، متهان والتمزيقواال

حســـبما يتحققـــه مـــن كابـــد جماهـــدتا علـــى أيـــدي أهـــل ، التخلـــق بـــاألخالق الظلمانيـــة
ــــاء والبقــــاء، اجلــــامعني بــــني الشــــريعة واحلقيقــــة، احلضــــرة الربانيــــة بــــني الصــــحو ، بــــني الفن

ودليــل هــذا مــن . وَأْجــِر القيــاس، اهــدة واملشــاهدةبــني ال، بــني احلضــور والغيبــة، والســكر
أن جعــل الســبحة يف العنــق مــن أصــعب مــا يكــون وأشــده علــى : حيــث الــذوق واحلــال

ومـن ذاق ، وخصوصاً إن كانت غليظة من عود منظم يف خيط صوف أو كتان، النفس
ومـن مل ، واألشـياء كامنـة يف التجريـب، ومن ال فـال حـرج عليـه إذا سـلم واعـرتف، عرف

وواهللا مث واهللا يـــا إخـــواين لقـــد كنـــت أقاســـي املـــرارة الصـــعبة عنـــد . جيـــرب فلـــيس مبصـــيب
من حيث االلتفات إىل النفس واجلنس وأود أن لـو وضـعت ، جعلها يف عنقي يف بداييت

وال أجعـــل ســـبحة تـــزن نصـــف رطـــل مـــثالً يف ، وزن قنطـــار مـــثًال مـــن حجـــر علـــى رأســـي
، اخيي الكــرام مخــدت أوصــاف بشــرييتوكنــت مهمــا وضــعتها يف عنقــي بــأمر مشــ، عنقــي

احلاجبــة عــن حضــرة امللــك ، وهــدأت نفســي عــن التشــوف إىل التخلــق بــأخالق األقــران
إىل غـــري ذلـــك ممـــا حنـــن ، واعـــرتاين خشـــوع وخضـــوع قهـــري يف ظـــاهري وبـــاطين، الـــدَّيَّان

املؤذنة بكمال العبودية  ،من األوصاف النورانية، مطالبون به من حيث القوانني الشرعية
وهذا هو السر والسبب يف ثقل ذلك علـى الـنفس؛ لكمـال بعـده عـن وطـن ، لرب الربية

التواضــع والتنــزل والتحقــق بوصــف الفقــر والفاقــة  وشــدة قربــه مــن حضــرة، احلريــة واألَنانيــة
الــــيت ال يتخلــــف عنهــــا ، وغــــري ذلــــك مــــن أوصــــاف العبوديــــة، واالنطــــراح بــــني يــــدي اهللا

وتالف بصحبة ، إليها إال هالك بصحبة اهلالكني ويتقهقر ويتأخر عن األسباب املوصلة
وراض عن نفسه بصحبة الراضـني عـن أنفسـهم وأجـر ، وغافل بصحبة الغافلني، التالفني
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 .  القياس
وأصـلح ، اللهـم اعصـمنا مـن شـر الفـنت وعافنـا مـن مجيـع احملـن. واهللا يعصمك من الناس
ا يف العنق يورث الفقـر حسـبما إن جعاهل: وال يُقال. آمني. مبنِّك، منا ما ظهر وما بطن

والتجربـة والواقـع يشـهدان خبـالف مـا ، ال أصـل يشـهد لـذلك: ذكره بعضهم؛ ألَنا نقول
ديـد�م أبـداً جعلهـا يف عـنقهم  –قـواهم اهللا  –فإن عـدداً مـن كـرباء أهـل النسـبة ، هنالك

نوية مـا وقد بسط احلق تعاىل عليهم من األرزاق احلسية واملع، بعد الفراغ من االستعمال
ومل يـزدهم ذلـك إال تواضـعاً وتنـزًال هللا ورسـوله ولسـائر العبـاد ، ال حيد حبد وال خيطر ببـال

نعـم قـد يكــون جعلهـا يف العنـق يـورث الفقــر يف حـق مـن جعلهـا ريــاء  . يف احلـال واملـآل
وذلــك مســلم بــنص الكتــاب ، وشــبكة لنيــل الــدنيا وأخــذ أمــوال النــاس بالباطــل، ومسعــة

غري أن املعتقد يف أهل النسـبة أن اهللا تعـاىل طهـرهم مـن هـذه ، ال مريةوالسنة بال شك و 
ونظـــرة مشـــاخيهم الـــيت هـــي اِإلكســـري ، وجمالســـة أهـــل حضـــرة قدســـه، القـــاذورات بفضـــله

حبيـــث ال جتـــد البســـها ، الـــذي يقلـــب أعيـــان كـــل مـــن إلـــيهم بتوفيـــق اهللا يـــأوي، املعنـــوي
النورانيـة  أو متشـبهاً بـأخالقهم، ومقاالً  املنتسب إليهم إال متحققاً بأحواهلم السنية حاالً 

أن مـــن تشـــبه بقـــوم فهـــو ) وغـــري خفـــي(طامعـــاً يف التحقـــق بـــا حـــاالً أو مـــآالً ، احملمديـــة
 .يورث املعية والسكون منهم بإمجاع املالح ، وأن التشبه بأهل اخلري والصالح، منهم

 إن التشبه  بالكرام  رباح ** فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم 
ويقــاس جعــل الســبحة يف العنــق عنــد الفــراغ مــن اســتعماهلا علــى جعــل الســيف (: المث قــ

فإنــه إذا أبــاح الشــارع صــلوات اهللا وســالمه عليــه تعليــق آلــة اجلهــاد األصــغر  ، فيــه كــذلك
أي الشــكارة والقــراب واجلــراب  –وأبــاح تعليــق الكتــف بــوزن محــل ، كالســيف يف العنــق

فجعـل آلـة اجلهـاد األكـرب كالسـبحة ، يف العنـق –وغري ذلك مما يستعان به يف العاديـات 
) وما ذكره ابن احلـاج(، واملصحف ودالئل اخلريات وحنو ذلك فيه من باب أوىل وأحرى

يف مدخله من كونه بدعة فهـو فقـه غـري مسـلم حسـبما نـص عليـه غـري واحـد مـن أكـابر 
ومــن حفــظ حجــة ، وســتقف علــى بعــض ذلــك هنــا حبــول اهللا، علمــاء الظــاهر والبــاطن

على من مل حيفظ وعمل مجهور األكابر شرقاً وغرباً على خالفه ومن املقـرر أنـه إذا وقـع 
ويف األخرى فقيه فقـط؛ تـرجح ، ألة وكان يف إحدى اجلهتني فقيه وصويفخالف يف مس

من مزيد  –رضي اهللا عنهم وجعلنا منهم  –األوىل ملا خص اهللا تعاىل به سادتنا الصوفية 
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 ) . كرمه وبركة حتققهم بكمال اإلتباعالكشف واالطالع بفضله و 

  :السَُّبح في أعناق المالئكة •
وقد ذكروا أن شيخ شيوخنا القطب الكامل الغوث الواصل سيدنا وموالنا العـريب : (قال

 واقفـني بــني، أطلعــه اهللا تعـاىل علـى نـوع مــن املالئكـة الكـرام –رضـي اهللا عنـه  –الـدرقوي 
وتســـابيحهم يف أعنـــاقهم ، ومشـــاهدته علـــى الـــدوامهـــائمني بـــذكره ، يـــدي امللـــك العـــالم
ووقــع فيــه حــال عظــيم؛ ملــا شــاهده مــن ، فأخــذ ذلــك مبجــامع قلبــه، منتظمــة أي انتظــام

تشـبهاً ، فتمـىن ذلـك َألصـحابه وأمـرهم جبعـل السـبحة يف العنـق، أسرار وأنواع حضرة ربه
وقـــد تقـــدم بعضـــها ، واغتنامـــاً ملـــا يف ذلـــك مـــن الفوائـــد العظـــام، بـــؤالء املالئكـــة الكـــرام
 ) . بفضل امللك السالم

 : شعار الطائفة الشاذلية الدرقوية •
أن جعلهــا يف العنــق صـار شــعار هــذه الطائفـة الشــاذلية الدرقويــة : وممــا شـاع وذاع: (قـال

وقــال أربــاب املقــام . املباركــة وأن مشــاخيها يــأمرون مريــديهم بــذلك بدايــة ووســطاً و�ايــة
أمــروا جبعلهــا ظــاهرة ) وكمــا. (هللا ال نرتكــه وال نفارقــه أبــداً شــيء وصــلنا بــه إىل ا: الثالــث

وغري ذلك حسبما نص عليـه ، خرقاً للعادة وتشبهاً باملالئكة الكرام، يرها اخلاص والعام
 ) . األكابر األعالم

 : فضل السبحة الغليظة على الرفيعة •
ختــــاذ الســــبحة ا: ((يف الرســــالة األوىل مــــا نصــــه –رضــــي اهللا عنــــه  –وقــــال أيضــــاً : (قــــال

قد علمت يا أخي أن اختـاذ السـبحة للـذكر ممـا ال خـالف فيـه )) وجعلها يف العنق واليد
ويكفـي يف ، وأقرهـا كمـا يف كـر  علمكـم بني العلماء من حيث إ�ا فعلت بني يديه 

وذكـر أن تأليفـاً مسـاه ، تصحيح هذا املعـىن مـا خرجـه السـيوطي يف احلـاوي علـى الفتـاوي
وحيث كان األصل جائزاً فالفرع يـا أخـي ال عليـك فيـه مـن )) اذ السبحةاملنحة يف اخت((

، الســبحة الغليظــة تنشــط البــاطن: ســيما وقــد قــال بعــض العــارفني، حيــث الكــرب والغلــظ
 ) . والسبحة الرقيقة تنشط الظاهر وتورث الوسوسة يف الباطن

لغليظــة جيــد الســبحة ا –أي طمأنينيتــه  –وكــل مــن لــه أدىن نصــيب مــن ســكون الــذكر (
والسبحة الرقيقة ، السبحة الفاخرة تنشط الباطن: لذلك قال بعضهم، أفضل من الرقيقة
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 ) . تنشط الظاهر
 – رمحـه اهللا –أن اِإلمـام سـحنوناً : ففـي املعيـار وأما جعلها يف العنـق: (١٦/ مث قال ص 

وقد يُقاس جعلهـا يف العنـق علـى جعـل اخلـامت ، عليه بعضهم فرأى يف عنقه سبحة دخل
للطبــع وكـــان  يف اليــد؛ َأل�ــم ذكــروا مـــن علــل جعلــه يف اليــد حفظـــه ألَنــه اختــذه أوالً 

العنــق : ويــدل لــه مــا مسعــت مــن شــيخنا مــوالي عبــد الواحــد رضــي اهللا عنــه قــال، حيفظــه
يكفي يف حفظها أن تكون يف اجليب مثًال؛ لـورود مثلـه  :وال يقال، هو مسمار السبحة

عله يف اليد حلكمة أخرى وهـي أن اليـد مظهـر احلكـم وحمـل يف اخلامت أيضاً ومل يرد إال ج
وكـذلك السـبحة جعلـت حفظـاً يف . فـافهم، االقتدار؛ لتقع املناسبة بني احلامل واحملمول

فيكـــون البســـها قـــد تقلـــدها حســـاً كمـــا ، العنـــق دون غـــريه؛ َألن العنـــق هـــو حمـــل التقليـــد
والعنق هو أعظـم ، ك قدر عظيموَألن السبحة آلة الذكر فلها بذل، تقلدها معىن مناسبة

وَألن حبـل ، ما يف اجلسد وأعلى مـا فيـه ممـا ُكـن حفظـه فجعـل العظـيم للعظـيم مناسـبة
ـَرُب إِلَْيـِه ِمـْن َحْبـِل اْلَورِيـدِ  ﴿: الوريد الذي ضـرب اهللا بـه املثـل يف قولـه هـو يف  ﴾ َوَحنْـُن أَقـْ

القــرب مــن اهللا عليــه  العنــق وهــو جمــرى الطعــام والشــراب فجعلــت الســبحة الــيت هــي آلــة
مناســبة لآليــة؛ حــىت يكــون االعتنــاء بــاحلق أشــد مــن االعتنــاء حببــل الوريــد فيكــون حبــل 

، إذ هـــو آلـــة حلمـــل الســــبحة املقربـــة مـــن احلـــق ســــبحانه، الوريـــد وســـيلة للقـــرب مــــن اهللا
فيحصل القرب من اهللا الذي هو املطلوب بالسبحة حساً ومعىن فاعلم ذلك فإنـه دقيـق 

 . 
أن  بعــــدما ذكــــر)) يف املنهــــاج الواضــــح يف مناقــــب ســــيدي أيب حممــــد صــــاحل(( مث رأيــــت

مـا (سيدي أبا حممد صاحل كان يلبس املرقعـة والسـبحة يف عنقـه ويلـبس ذلـك َألصـحابه 
 ﴿: فهــو مــأخوذ ممـــا ورد يف قولــه تعــاىل –أي الســبحة  –وأمــا جــواز التقليــد بــا ): نصــه

 ﴿: وقولـه، ﴾ رَاَم ِقَياًما لِلنَّاِس َوالشَّْهَر احلَْرَاَم َواْهلَْدَي َواْلَقَالِئدَ َجَعَل اللَُّه اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت احلَْ 
قـال .  ﴾ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال حتُِلُّوا َشَعائَِر اللَِّه َوَال الشَّْهَر احلَْرَاَم َوَال اْهلَْدَي َوَال اْلَقَالئِـدَ 

وذكـره تعـاىل منـة وتأكيـداً ومبالغـة ، تقلدونه أمنـاً هلـموالقالئد ما كان الناس ي: ابن عطية
 . يف التقليد  يف التنبيه على احلرمة

كان الرجل يف اجلاهلية إذا خـرج مـن بيتـه يريـد احلـج تقلـد مـن السـمر قـالدة  :قال قتادة
جعـــل اهللا هـــذه األمـــور للنـــاس يف  :قـــال ســـعيد بـــن جبـــري. فـــال يتعـــرض لـــه أحـــد بســـوء
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 . ون جنة وال خيافون ناراً مث شدد ذلك باِإلسالم اجلاهلية وهم ال يرج
خيـــرج لنـــا مـــن تفســـري هـــاتني اآليتـــني دليـــل واضـــح علـــى جـــواز متييـــز أهـــل الـــدين  :قلـــت

إذا جاز ذلك ، والعبادة يف الطرقات واملخاوف بسيمة وعالمة يأمنون با من أهل الشر
يــد بالســبحة أرجــح والتقل) قــال(فكيــف مبــن هــو لــه عبــادة؟ ، ملــن قصــد جنــاة نفســه عــادة

وَألن ، وال ســيما عنــد التوجــه يف الطرقــات كمــا يفعلــه فقــراء العــرب، مــن جعلهــا يف اليــد
اهــ  . منـه باختصـار وتقـد  وتـأخري واقتصـار. اهــ، العنق حمـل الطهـارة دائمـاً خبـالف اليـد

 ) . كالم صاحب املقالة املرضية

 : ُسْبَحة عبد اهللا بن مشيش •
ولـو مل يكـن ، ومثبت ذلك عن أكابر العارفني، غليظة جداً وقد رأيت سبحات : (وقال

فِإنـــه ، إال الشـــيخ األكـــرب واحملجـــة األشـــهر موالنـــا عبـــد الســـالم بـــن مشـــيش لكـــان كافيـــاً 
حــدثين مــن أثــق بــه أنــه رأى ســبحة عظيمــة جــداً عنــد بعــض الثقــات مــن أوالد الشــيخ 

وذكـر ، ن مل تـزل عنـدهموإىل اآل، وذكر له أ�ا كانت عند الشيخ إىل أن مات، املذكور
فأخــــذ تلــــك ، يل أن ركبتــــه كانــــت مريضــــه وكــــان بــــا وجــــع ُنعــــه مــــن املشــــي إال مبشــــقة

 ) . فلما قام وجد ركبته كأ�ا مل يكن با بأس وال أوجعته أبداً ، السبحة ووضعها عليها

 : بعض األشياخ ُسْبَحة •
شــــياخ ســــبحة كانــــت لــــبعض األ: ومسعــــت شــــيخنا اِإلمــــام رضــــي اهللا عنــــه يقــــول: (قــــال

فكـان إذا جـذب احلبـة الواحـدة وسـقطت ، عظيمة ثقيلة غاية حممولة معلقـة علـى جـرارة
تــأتَّى لنــا أن نــذكر اهللا : فقــال، فقيــل لــه يف ذلــك، علــى أخــرى يســمع هلــا صــوتاً عظيمــاً 

وذكر يل بعض الثقات أنـه وقـف علـى هـذه احلكايـة منصوصـة يف بعـض . باجلبال لفعلنا
  ) .التآليف

  :الكعكي ُسْبَحة •
أن ســيدي أمحــد الكعكــي كانــت لــه ســبحة : وذكــر الشــعراين يف طبقاتــه الصــغرى: (قــال

، أمحـد: وقـال لـه فـرأى النـيب ، فسـرق إنسـان منهـا سـبع حبـات، فيها ألف حبـة كـيالً 
، فــالن ســرق مــن ســبحتك ســبع حبــات ولــك كــذا وكــذا يومــاً تصــلى ناقصــاً عــن العــدد

، وأخرجها له من ردائـه فردهـا إىل السـبحة  فذهب إىل ذلك الفقري فقال صدق النيب
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وبلغنـا ، وما رأيـت سـبحة أنـور منهـا تكـاد تضـيء مـن النـور مـن كثـرة األوراد عليهـا: قال
انتهـى .  ) أ�ا كانت تدور بنفسها إذا أبطأ الشيخ عن وقت الـورد فـيعلم دخـول الوقـت

  !!! . . .))حتفة أهل الفتوحات : ((بطوله من كتاب
فحــدث عــن ، واللعــب والتلهــي، يف جانــب اختاذهــا للزينــة أمــا ،التعبــد هــذا فــي جانــب

وقــــد رأيــــت مــــع بعــــض ذوي الثــــروة ، وال حــــرج، ومقــــدار أقيامهــــا، وأحجامهــــا، أنواعهــــا
رأيتهــا معــه ، واليســار ُســْبحة تفــوق بقيمتهــا ُســْبَحة املقتــدر العباســي بأضــعاف مضــاعفة

ر يل أن اخلـــرزة الواحـــدة منهـــا وذكـــ، ١٤١٤عـــام )) دار الســـالم/ برونـــاي : ((وحنـــن يف
 . تساوي حنو ثالمثائة ألف لایر 

قـال اليـافعي يف ()): الفصـل الثـامن: ((يف)) نزهة الِفكـر: ((قال اللكنوي يف، واستطراداً 
مسـبحة بالسـني املهملـة وهـي الـيت تسـبح : السُّـْبَحة علـى ثالثـة أقسـام: اِإلرشاد والتطريـز

وهـي الـيت يـديرها صـاحبها وهـو ، ومذحبـة، البطالـة وهـي، ومْشَبحة بالشني املعجمـة، با
 . انتهى ) يغتاب الناس ويؤذيهم

وهـــو يف  ١٣٨٥يف حـــدود عـــام  –رمحـــه اهللا تعـــاىل  –ومسعـــت الشـــيخ صـــاحلاً الطرابلســـي 
ــْبَحة، املســجد النبــوي يلقــي موعظــة ــْبحة علــى ثالثــة أنــواع: وكــان ممــا قــال عــن السُّ : والسُّ

وهـي الـيت يسـبح بـا صـاحبها وقـد ، َوِمْقبَـاح، وهـذه بدعـة ،وهي اليت ُيسبح با، مسباح
 وملواح وهـي الـيت يلـوح، وهذه بدعة ينضاف إليها إهانة الذكر، عقد يديه على مؤخرته

  . وال تليق بذوي اهليآت ، وهذه تشبه، با حاملها للعب والتسلي
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 المرحلة الثالثة 
  َعدَّ الذكر بآلة حديدية مصنعة

ــَذْت آلــة حديديـة حبجــم البيضــةيف عصـر  فمـا علــى الــذاكر إال أن ، فيهـا ألــف رقــم، نا اختُِّ
مث تعـود ، بقدر مـا يريـد مـن العـدد إىل ألـف، ويضغط باِإلبام على الزر، يضعها يف كفه



 ٤٣ اوُحْكُمَهـا هـتارِيخُ ُة ـالسُّْبح        

 . وهكذا ، من عدد واحد إىل ألف
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  خالصة التحقيق
ـــْبَحة((أن  : ومجـــع اجلمـــع)) ُســـَبح: ((مجعـــه ،أو غـــريه يـــنظم يف خـــيط، خـــرز: هـــي)) السُّ
: ويقـــــــال، ))ســـــــابيحم((و)) مســــــابح: ((ومجعهــــــا)) ِمْســــــَبحة: ((الـويُقــــــ، ))تســــــابيح((
مـن  ٨٠٠بـل بعـد عـام : وقيـل، بـل قبـل املـيالد، كانـت شـائعة قبـل اِإلسـالم)) النظام((

، ولـدى أصـحاب الـديانات كالربامهـة، مث لـدى عامـة األعـاجم، امليالد يف ديانة البـوذيني
: يتخذو�ا شعاراً دينياً هلم يف صلواتم؛ وَألغراض ومعتقدات دينيـة، وغريهم، والنصارى
مل تكـن معروفـة لـدى العـرب يف )) السُّـْبَحة: ((وأن. وهكـذا، ويُرقـى بـا، ومتيمة، تعويذة

وأنـه . وشعره، نثره، وهلذا مل يرد هلا ذكر يف كالمها، وال يف عاداتا، تعبداتا يف اجلاهلية
الــذي َدلَّ  كــان مــن هــدي النــيب ، اخلالــدة ا أشــرقت مشــس الرســالة احملمديــة اخلامتــةملــ

أو اليـــد اليمـــىن؛ أل�ـــن مســـؤوالت ، أنامـــل اليـــدين، عقـــد التســـبيح باألنامـــل: أمتـــه عليـــه
فعهـــد بـــه الشـــرع إىل وســـيلة لعـــد ، فهـــن شـــواهد علـــى العبـــد، ومســـتنطقات يـــوم القيامـــة

وال داعيــة ، وال رســوم، وال اختــاذ شــعار، ال عنــاءبــ، ُلكهــا يف كــل وقــت وحــال، الــذكر
، الــيت ُيْضــَرُب بــا املثــل يف الطواعيــة، ))أناملــه: ((وهــي، وال داعيــة إليــه، وال غلــو، للريــاء
ــم ، أو النــوى، وهلــذا فإنــه ملــا بــدأت بَــَداة التســبيح باحلصــى)). طــوع بنانــه: ((فيقــال َدهلَّ
: َكَمـــا َدلَّ املســـتغفرين علـــى، واليســـر ،والفضـــل، علـــى الـــذكر اجلـــامع للخرييـــة النـــيب 

احلجيج يف رمي اجلمار من الغلو يف اختيار احلصى  وََكَما َحذََّر )) سيد االستغفار((
وذاك �ـي عـن الغلـو يف العـدول عـن ، فهـذا �ـي عـن الغلـو يف الوصـف واملقـدار، الكبار

إىل عقــده باحلصــى  وعــن َعْقــِد الــذكر باألنامــل الــيت أحــاهلم إليهــا ، األذكــار اجلامعــة
فإن غاية ، وليس هناك حديث واحد يفيد اِإلقرار على عد التسبيح بغري األنامل. وحنوه

كــــان يســــبح باحلصــــى وهــــو  حــــديث أيب هريــــرة أن النــــيب : املرفــــوع أربعــــة أحاديــــث
، وحــديث صــفية، وهــو يف حكــم املوضــوع)) نعــم املــذكر الســبحة((وحــديث ، موضــوع

وأن ، وهـو دال علـى عـدم املشـروعية، ))مـا هـذا؟: ((فقـال عملهـا وقد استنكر النيب 
، علــى غــري بابــا)) أفعــل((جــاءت فيــه )) أال أخــربك مبــا هــو أيســر وأفضــل؟: ((قولــه 

وال وجـود للتسـبيح  وهلـذا انقـرض زمـن النـيب . هذا مع ما يف سند احلديثني من مقـال
إذا َمـرَّ بـك : وهلـذا. طفضـًال عـن وجـود التسـبيح بـا منظومـة يف خـي، باحلصى أو النـوى
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، الـدعاء: يف حـديث شـريف فإنـه ال ينصـرف إال إىل احلقيقـة الشـرعية)) ُسـْبَحةِ : ((لفظ
ــْبَحة: ((وال خيطــر علــى بالــك تفســريه بــذه، أو ُســْبحة الصــالة فــإن النــيب ، احملدثــة)) السُّ

 ل إنصـاف َوَمـا َأمجـ. ال خياطب أمتـه إال باحلقـائق الشـرعية علـى َسـَنٍن اللسـان العـريب
حــني نفــى يف شــرح احلــديث الــذي ال  –رمحــه اهللا تعــاىل  – ١٣٠٤اللكنــوي املتــوىف ســنة 

ُمَعلِّـالً ، تفسـريها بـذا اخلـيط الـذي نُِظـَم بـه اخلـرز. . .)) نعـم املـذكر السُّـْبَحة : ((يصح
وال يــؤثر  –رضــي اهللا عــنهم  – وعلــى هــذا اهلــدي العــام مضــى عصــر الصــحابة. ِمبــا ذُكــر
فـََعدَّ التسـبيح والـذكر  منهم حرف واحد يصح عنه بأنه خالف هدي النيب  عن َأَحدٍ 
واملرويــات يف هــذا ال ختلــو مــن ، فضــًال عــن اختــاذه يف خــيط معقــود، أو النــوى، باحلصــى

ـا  –رضي اهللا عنهم  –وأخريات عصر الصحابة ، ويف عصر التابعني. مقال كما تقدم َلمَّ
، أو منظومـاً يف خـيط، منثوراً ، أو النوى، كار باحلصىالعد لألذ  َبَدت يف التابعني ظاهرة

رضـي  –فهـذا ابـن مسـعود ، واِإلنكـار، ابتدرها اهلداة من الصحابة والتـابعني باالسـتنكار
َأْو قَــــْد َفَضــــْلُتم ، لقــــد أحــــدثتم بدعــــة ظلمــــا: ((يقــــول ِإلخوانــــه مــــن التــــابعني –اهللا عنــــه 

وابــن ، يقطــع خــيط آخــر – عنــه رضــي اهللا –وابــن مســعود ، ))ِعْلمــاً  أصــحاب حممــد 
ويعلـن يف ، يضـرب آخـر برجلـه ملـا رآه يـَُعـدُّ التسـبيح باحلصـى –رضـي اهللا عنـه  –مسعود 

ـَـنُّ علــى اهللا حســناته؟: ((ويقــول، أو النــوى، النــاس كراهيتــه للعــد باحلصــى وهكــذا )). َأُُ
رمحـه  –سـلمة ونـَْهى الغالة؛ وهلذا قال عمرو بـن ، يف وجه الغلو –رضي اهللا عنه  –دفع 

أي الـــذين �ـــاهم ابـــن مســـعود عـــن التســـبيح  –رأينـــا عامـــة أولئـــك اخللـــق : ((- اهللا تعـــاىل
إبــراهيم : وهــذا ســيد التــابعني يف زمانــه)). يطاعنونــا يــوم النهــروان مــع اخلــوارج –باحلصــى 

ينهــــى بناتـــه عــــن فْتــــِل اخليــــوط  –رمحــــه اهللا تعــــاىل  – ٩٦بـــن يزيــــد النخعــــي املتــــوىف ســـنة 
وهــذا نظــري النهــي عــن بيــع العنــب ملــن يتخــذه ، َأل�ــا وســيلة إىل غــري املشــروع للتســابيح؛

مث أنـه ملـا تسـربت طـرق . ونظائره كثرية يف حتر  الوسائل املفضـية إىل حمـرم كالبدعـة، مخراً 
إىل فآم مـن أهـل ، إىل ُضالَِّل الروافض، التعبد املبتدعة إىل املسلمني من رهبان النصارى

، ق التصوف يف مبا املسلمني مبا اخرتع هلا من التـزام آالف األذكـارفاشتغلت طر ، السنة
والعمــائم ، ومســات مــا أنــزل اهللا بــا مــن ســلطان كلــبس اخلــرق، واختــاذ شــعارات، واألوراد
ـــْبَحة. . . واحلضـــرة ، وافـــرتاش احلصـــر، امللونـــة وُجلبـــت هلـــا ، شـــعاراً  حـــىت صـــارت، والسُّ

 . وتفصيله ، مبا تبني شرحه، االعتقاداتاألمساء واأللقاب واعتقدت فيها أنواع 
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 : بناء على جميع ما تقدم
وبدعـة مضـافة يف ، تشـبه بالكفـار: ال يسرتيب منصف أن اختاذ السُّْبَحِة لتعداد اَألذكار

الـــيت َدلَّ )) الَعـــدَّ باألنامـــل: ((وعـــدول عـــن الوســـيلة املشـــروعة، التعبـــد باَألذكـــار واألوراد
وإىل ، وتوارثـه املهتــدون بديـه املقتفــون ألَثـره إىل يومنــا هــذا ،بقولـه وفعلــه عليهـا النــيب 

وإضـــافة إىل ذلـــك فـــإن . وبـــه يتحـــرر الصـــحيح عنـــد النـــزاع، يُـــرد أمـــر اخلـــالف هديـــه 
فقهـــاء املـــذاهب املتبوعـــة ال يتنـــازعون يف أن العـــد باألنامـــل أفضـــل مـــن العـــد بغريهـــا مـــن 

(احلصى وحنوه منثوراً أو منظومـاً 
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، السُّـْبحة أمـر زائـد غـري مشـروع ضـاف إىلوأنـه إذا ان، )١
ودخـول أي ، والتغـايل فيهـا مـن أ�ـا حبـل الوصـل إىل اهللا، مثل جعلها يف األعناق تعبـداً 

فإنـه ، إىل غري ذلك مما يأباه الشرع املطهـر، وإظهار التنسك والزهادة، معتقد نفعاً وضراً 
 : وأضيف هنا أمرين مهمني، بوجه أشد، حيرم اختاذها

وأ�ـا مـن شـعائر الكفـار مـن ، إن من وقف على تـاريخ اختـاذ السـبحة: أقول فيه: أولهما
وغريهم وأ�ا تسربت إىل املسـلمني مـن معابـدهم؛ علـم ، والنصارى، واهلندوس، البوذيني

، بدعـة ضـاللة، وأن اختـاذ املسـلم هلـا وسـيلة للعبـادة، أ�ا من خصوصيات معابد الكفرة
 . وهذا ظاهر حبمد اهللا تعاىل 

مل أر من تعرض له من املتقدمني سوى ، وهذا أهم َمْدَرٍك لِْلُحْكم على السُّْبَحة بالبدعة
فمن بعده من أصحاب دوائر املعارف فمن  –رمحه اهللا تعاىل  –الشيخ حممد رشيد رضا 

كما هو اجلاري يف تقريـراتم ، ولو تبني هلم هذا الوجه ملا قرر أحد منهم اجلواز، بعدهم
  .التشبه : اليت حتقق مناط املنع فيها، يف األحكام

إن العقد باألنامل إمنا يتيسر يف األذكـار القليلـة : ((قال الغالة يف اختاذ السُّْبَحة: وثانيها
فلــو عــدوا بأصــابعهم ، واألذكــار املتصــلة، أمــا أهــل األوراد الكثــرية، َفــُدْون)) املائــة((مــن 

())وهذه حكمة اختاذ الُسبحة، واستوىل عليهم الشغل باألصابع، لدخلهم الغلط
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٢(  . 
، أو زمـان، يف عـدد الـذكر املقيـد حبـال)) املائـة((ليس يف الشرع املطهـر أكثـر مـن : أقول

 ـــــــــــــــــ
: الوابل الصيب البن القيم. ٥٠٦/  ٢٢ –رمحه اهللا تعاىل  –جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر )١(

 . ٢٨٤/  ١١: املوسوعة الفقهية. ٣٥٣/  ٢: نيل األوطار للشوكاين. ٦٨/ الفصل 
 .  ٩/ منحة أهل الفتوحات واألذواق ص : كتاب البناين )٢(
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يَــا  ﴿: واهللا ســبحانه وتعــاىل يقــول، ومــا ســوى املقيــد فهــو مــن الــذكر املطلــق، أو مكــان
كمـا ، إىل غريها من اآليـات. ]٤١/ األحزاب [ ﴾  أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا اللََّه ذِْكرًا َكِثريًا

فتوظيـــف اِإلنســـان علـــى نفســـه . ]٣٥/ واألحـــزاب  ،٤٥/ واألنفـــال ، ٤١/ آل عمـــران [: يف
ونفـس املـؤمن ، زيـادة علـى املشـروع: هـو ذكراً مقيـداً بعـدد مل يـأمر اهللا بـه وال رسـوله 

فضـل اهللا علـى عبــاده  وهــذا األمـر املطلـق مـن، وكثـرة الـدعاء والـذكر، ال تشـبع مـن اخلـري
كـــل حســـب ، بـــال عـــدد معـــني، يف حـــدود مـــا شـــرعه اهللا مـــن األدعيـــة واألذكـــار املطلقـــة

ــا ألــزم : وانظــر. ورمحتــه بــم، وهــذا مــن تيســري اهللا علــى عبــاده، وفـَرَاغــه، طاقتــه وُوســِعه َلمَّ
مـن اختـاذ الطرقية أنفسهم بأعداد ال دليل على حتديـدها؛ َولـََّد َهلُـْم هـذا اِإلحـداث بِـَدعاً 

واعتقــادات متنوعــة ، واختاذهــا شــعاراً وتعليقهــا يف األعنــاق، وإلــزام أنفســهم بــا، السُّــَبح
، فـَُعلَِّقــْت بالســقوف، حــىت نــاءت حبملهــا األبــدان، والغلــو يف اختاذهــا، ورهبــاً ، فيهــا رغبــاً 
نوعــــاً : وانـَْقَســــَم املتعبــــدون يف اختاذهــــا، َوُوقـَِّفــــت الوقــــوف علــــى الَعــــادِّين بــــا، واجلــــدران
إىل آخر مـا هنالـك ، مث تطورت إىل آلة حديدية مصنعة، وعدداً ، وزماناً ومكاناً ، وكيفيةً 

فعلى كل عبد ناصح لنفسـه أن يتجـرد مـن اِإلحـداث يف . مما يأباه اهللا ورسوله واملؤمنون
رضــي اهللا  –وصــحابته ، وأن يقصــر نفســه علــى التأســي خبــامت األنبيــاء واملرســلني، الــدين
ووسـيلة ، يف عـدد الـذكر املقيـد وتََأسَّ بنبيك حممـد ، السُّْبَحة يا عبد اهللا دَعفَ  – عنهم

، وداوم علــى ذكــر اهللا كثــرياً كثــرياً دون التقيــد بعــدد مل يــدل عليــه الشــرع، العــد باألنامــل
، َوَال تـَْغتَــرَّ باختـاذ بعـض األئمـة الكبـار هلـا. وجوامع الـدعاء، واحرص على جوامع الذكر

فــإن اِإلْلــَف والعــادة هلمــا شــأن   –رمحــه اهللا تعــاىل  –ظ ابــن حجــر العســقالين أمثــال احلــاف
واملعـــول علـــى ، وتـــدم أصـــوالً ، والعوائـــد واألعـــراف تبـــين أصـــوالً ، كبـــري؛ إذ العـــادة َمالََّكـــة

وانظــــر كيـــف غلــــط أئمـــة كبــــار يف أبــــواب ، وقواعــــد التشـــريع، وســــالمة التعليـــل، الـــدليل
ومـا هـذا إال حبكـم النشـأة واألجـواء احمليطـة  –شـأ�م  مع جاللة قدرهم وعلـو –التوحيد 

نســأل اهللا أن يغفــر لنــا ، مــع ضــعف التجديــد هلــذا الــدين، شــيوخاً وتالميــذ وعامــة، بــم
أن ال يســتوحش ، وعلــى املســلم الناصــح لنفســه. آمــني، وأن جيمعنــا بــم يف جنتــه، وهلــم

ــــِف والعــــادة لتصــــوف ووظــــائف ومســــتحدث رســــوم ا، مــــن هــــذا احلكــــم؛ الســــتيالء اِإلْل
وأن ال يقــدم بــني  وأن يكــون ديدنــه االكتفــاء بــدي خــامت الرســل واألنبيــاء ، الزهــادة

: يف – رمحه اهللا تعاىل –وأختم هذا التحقيق بفصل عقده ابن احلاج . يديه وليجة أخرى
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ومــــن هــــذا البــــاب أيضــــاً مــــا يفعلــــه : فصــــل: ((فقــــال)) ٢١٥ -٢١٤/  ٣: املــــدخل((
ّي ار وقـد تقـدم قـول عمـر رضـي اهللا عنـه لتمـيم الـد. ة يف عنقـهبعضهم مـن تعليـق السـبح

ومــا كــان مــراده إال أن . أنــا متــيم الــداري فــاعرفوين: أنــت تريــد أن تقــول: رضــي اهللا عنــه
وإظهـار السـبحة والتـزين بـا ، يذّكر الناس باألحكام الشرعية املأمور بإظهارها وإشـاعتها

وقريــب مــن هــذا مــا . غــري ضــرورة شــرعيةبــل للشــهرة والبدعــة ل، ال مــدخل هلمــا يف ذلــك
، يفعله بعض من ينتسب إىل العلم فيتخذ السـبحة يف يـده كاختـاذ املـرأة السـوار يف يـدها

ويرفـع يـده وحيركهـا ، وهو يف ذلك يتحدَّث مع الناس يف مسائل العلم وغريهـا، ويالزمها
ــ. يف ذراعــه ه يعــّد مــا وبعضــهم ُســكها يف يــده ظــاهرة للنــاس ينقلهــا واحــدة واحــدة كأن

وهــو يــتكلم مــع النــاس يف القيــل والقــال ومــا جــرى لفــالن ومــا جــرى علــى ، يــذكر عليهــا
إذ إنـه ، فعـّده علـى السـبحة علـى هـذا باطـل، ومعلوم أنه ليس له إال لسان واحد، فالن

 ،ليس له لسان آخر حىت يكون بذا اللسان يذكر واللسان اآلخر يـتكلم بـه فيمـا خيتـار
مث العجـب . اختاذها علـى هـذه الصـفة مـن الشـهرة والريـاء والبدعـة فلم يبق إال أن يكون

وال يعـد مـا اجرتحـه مـن ، ممن يعّد َعَلى السبحة حقيقة وحيصـر مـا حيصـله مـن احلسـنات
ــَل َأْن ُحتَاَســُبوا: ((وقــد قــال عليــه الصــالة والســالم! الســيئات ())َحاِســُبوا أنـُْفَســُكْم قـَْب
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١( .
حماســـــبة املــــرء لنفســـــه فيمـــــا يتصــــرف فيـــــه باعتقـــــاده  فأرشــــد عليـــــه الصــــالة والســـــالم إىل

فمـا وافـق مـن ذلـك محـد اهللا عـز وجـل ، ويعرض ذلك كله على السنة املطهرة، وجوارحه
ومـا مل يوافـق ، وبقي خائفاً وجًال خشية من دسائس وقعت لـه مل يشـعر بـا، وأثىن عليه

فلعـل بركـة التوبـة متحـو  ،ورجع إىل اهللا تعاىل بالتوبة واِإلقـالع، احتسب املصيبة يف ذلك
وهــذه الطائفــة أصــل عملهــا الــتحفظ مــن ، احلوبــة وينجــرب بــذلك مــا وقــع لــه مــن اخللــل

إن : وقــد قــالوا. مث بعــد ذلــك يأخــذ يف كســب احلســنات، الســيئات واهلــواجس واخلــواطر
: تــرك الســيئات أوجــب مــن فعــل احلســنات؛ ملــا يف احلــديث عنــه عليــه الصــالة والســالم

َحــا((
َ
())رَِم تُكــْن أَْعَبــَد النَّــاسِ اتَّــِق امل
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، وقــد ُحِكــي عــن بعضــهم أنــه بكــى أربعــني ســنة. )٢
 ـــــــــــــــــ

. ٤١٤/  ٤تفسري ابن كثري ، وإمنا هو أثر مروي عن عمر رضي اهللا عنه يثبت عن النيب هذا ال   )١(
 . ١٢٠١السلسلة الضعيفة رقم 

 . ١٠٠رقم  ٨٢/  ١، صحيح اجلامع الصغري وزيادته: انظر  )٢(
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مث أخــذت ، استضــافين أخ يل فقــدمت لــه مسكــاً فأكــل: فقــال، فســئل عــن ســبب بكائــه
فأنا أبكي علـى ذلـك الـرتاب الـذي أخذتـه منـذ ، تراباً من حائط جار يل فغسل به يديه

طلـــع يل طلـــوع فرقيتـــه : فقـــال، ن ذلـــكوُحِكـــي عـــن آخـــر مثلـــه فســـئل عـــ. أربعـــني ســـنة
وأحـواهلم يف ، أو كما قـال، فأنا أبكي عليه لعدم رضائي مبا فعله اهللا يب، فاسرتحت منه

فإذا كان هذا حاهلم يف مثل ما وصفناه عنهم فما بالك مبن . هذا املعىن قّل أن تنحصر
ا هللا وإنـا إليـه إنـ(حيمل األثقال؟ وأي أثقـال؟ مث حيصـر احلسـنات وال يفكـر يف ضـدها فــ 

فـــوا ســـوأتاه إن مل يكـــن التحريـــك ، حيـــتج بأ�ـــا حمركـــة ومـــذكرة مث إن بعضـــهم) راجعـــون
وقــد تقــدم مــا ورد يف ، والتــذكري مــن القلــب فيمــا بــني العبــد وبــني الــرب ســبحانه وتعــاىل

ــرِّ يـَْفضــُل َعَمــَل اَجلْهــِر ِبَســْبِعَني ِضــْعفاً : ((احلــديث ())إنَّ َعَمــل السِّ
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، مــلوهــو ع، هــذا )١
وإن كانــت صــورته صــورة عمــل؟ ومــا زال النــاس ، فمــا بالــك بإظهــار شــيء لــيس بعمــل

وهـو مـع ذلـك خـائفون وجلـون مـن ، خيفون أعماهلم مع وجـود اِإلخـالص العظـيم مـنهم
وباجلملـة ). إنا هللا وإنـا إليـه راجعـون(فأين احلال من احلال؟ فـ ، دخول الدسائس عليهم

 . انتهى  ))ففعل ذلك فيه من الشهرة ما فيه
ــْبَحة لِعــدِّ اَألذكــار ، ؛ ولــذا فإنــه تفريعــاً علــى أ�ــا وســيلة حمدثــةهــذا فــي حكــم اتخــاذ السُّ
واالخرتاع يف التعبـد؛ فإنـه ال جيـوز فيمـا كـان ، وبدعة حمرمة؛ وملا فيها من التشبه بالكفرة

حملل ملن وال تأجري ا، وال إهداؤها وقبوهلا، وال بيعها وال وقفيتها، سبيلها كذلك تصنيعها
واهللا ســـبحانه وتعـــاىل ، والعـــدوان علـــى املشـــروع، يبيعهـــا؛ ملـــا فيـــه مـــن اِإلعانـــة علـــى اِإلمث

مثِْ َواْلُعْدَوانِ  ﴿: يقول  .  ]٢/املائدة[ ﴾  َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ
وعدم ، فخليق باملسلم االبتعاد عن التشبه بالكفار، وأما استعمالها للتسلي واللعب بها

منهــاج : ((يف – رمحــه اهللا تعــاىل –قــال شــيخ اِإلســالم ابــن تيميــة . د املبتدعــةتكثــري ســوا
يف معـــــرض بيـــــان مطـــــول يف النهـــــي عـــــن مشـــــابة )) ١٥٣ -١٥٢/  ٤: الســـــنة النبويـــــة

أنـه إذا كـان عنـد قـوم ال يصـلون ِإالَّ َعلَـى َعلـيِّ ، فالـذي قالـه احلنفيـة وغـريهم: ((الرافضة
، فيكــره لــئال يظــن بــه أنــه رافضــي، َعِلــيِّ ظُــنَّ أنــه مــنهمفــِإذا َصــلَّى َعلــى ، دون الصــحابة

 ـــــــــــــــــ
 ) .شاكر( ٥٨٣/  ٥: تفسري ابن جرير: انظر  )١(



 ٥٠ اوُحْكُمَهـا هـتارِيخُ ُة ـالسُّْبح        

وهــذا القــول . وعلــى ســائر الصــحابة؛ مل يكــره ذلــك، فأمــا إذا علــم أنــه َصــلَّى َعَلــى َعِلــيِّ 
، فإنــه إذا كــان يف فعــل مســتحب مفســدة راجحــة مل يصــر مســتحباً ، يقولــه ســائر األئمــة
إذا صــارت ِشــعاراً ، باتمــن ذهــب مــن الفقهــاء إىل تــرك بعــض املســتح ومــن هنــا ذهــب

فـــال يتميـــز ، يف إظهـــار ذلـــك مشـــابة هلـــم: لكـــن قـــال، فإنـــه مل يـــرتك واجبـــاً بـــذلك، هلـــم
أعظـــم مـــن ، ومصـــلحة التمييـــز عـــنهم َألجـــل هجـــرا�م وخمـــالفتهم، الســـين مـــن الرافضـــي

إذا كــان ، وهــذا الـذي ذهــب إليــه ُحيتـاج إليــه يف بعـض املواضــع. مصـلحة هــذا املسـتحب
لكـن هــذا ، الشـتباه مفســدة راجحـة علــى مصـلحة فعــل ذلـك املســتحبوا طيف االخـتال

بـل هـذا مثـل لبـاس شـعار ، دائمـاً  أمر عارض ال يقتضي أن جيعل املشـروع لـيس مبشـروع
كلـبس العمامـة الصـفراء فإنـه جـائز إذا ، وإن كان مباحاً إذا مل يكـن شـعاراً هلـم، الكفار

 . انتهى )) عن ذلك فإذا صار شعاراً هلم ُ�ي، مل يكن شعاراً لليهود
أو مموهـة ، أو مطليـة، أو فضـة، إن كانـت مـن ذهـب: هذا ويكون التحر  للُسبحة أشدّ 

فهــذا وجــه ، َكَعظــم مــا ال يؤكــل حلمــه، وإن كانــت مــن مــادة جنســة، أو بأحــدمها، بمــا
إن كانـت مـن مـادة جنسـة كعظـم مـا ال يؤكـل : أي، آخر للتحر  مع بطـالن الصـالة بـا

(حلمه كالبغال
48F

أن ختاطـب الشـخص : وقلـة اِإلحسـاس، ومـن ضـعف األدب. . هذا . )١
: وإذا كــان. وأنــت ُجمِْهــٌد نفســك بإكرامــه واحلــديث معــه، وهــو يعبــث بالُســبحة ويتســلَّى

مرضاة للرب سـبحانه ، وهو يف أصله مطهرة للفم، يكره يف مثل هذه احلال)) السَِّواك((
 .الم؟ فيكف بالسُّْبَحة اليت هي َمَذمٌَّة يف اِإلس

 .واهللا تعاىل أعلم ، هذه خالصة ما ظهر يل حتقيقه بشأن السُّْبَحة
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