حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين ( دراسة فقهية مقارنة )
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم علي رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله وبعد :

ِ
كره  ,ففي المصباح المنير : 263 /1
فالسبحة هي  :الخرزات التي ّ
يعد بها المسبح تسبيحه وذ َ
( الس بببحة  :خرزات منظومة قال الفارابي وتبعه الجوهري  :و ( الس بببحة ) التي ( يس بببح ) بها ,
وهو يقتضببي كونها عربية  ,وقال ارزهري  :كلمة مولدة وهمعها ( مس ببح ) مة

رفة و ر ,

المسبحة ) اسم فاع من ذلك مجا از وهي اإلصبع التي بين اإلبهام والوسطى ) اهب
و(
ِّ

وهذا مقال في حكم اتخاذ السبحة في المذاهب ارربعة و يرها وقد هعلته على مباحث :

المبحث ارول  :في أقوال أه العلم في ذلك من مجيزين وكارهين
والمبحث الةاني  :في أدلة من أهاز ذلك وأدلة من كرهه
والمبحث الةالث  :فوائد ولطائف متممة في السبحة

المبحث ارول :

في أقوال أه العلم في ذلك
 اتفقت المذاهب ارربعة على هواز اتخاذ الس بببحة والذكر بها  ,وقال بعض ببهم :خال

-

ارولى  ,وإ ارولى الذكر بارنام

ال لمن خش ب ب ببي عدم

ذلك

ب ب ببب العد فالس ب ب بببحة

أولى وزاد بعضهم  :ذا كانت ستذكره بذكر هللا فهي أولى أيضا
وكره ذلك بعض أه العلم  ,وعدها بعضهم من البدع

وهذه بعض أقوال أه العلم في ذلك :

أوال :

من أقوال المجيزين
المذهب الحنفي :

في البحر الرائق البن نجيم  31/2في حديث دخ النبي صلى هللا عليه وسلم على امرأة وبين
يديها نوى أو حصا تسبح به :

( فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها لى ما هو أيسر وأفض ولو كا مكروها لبين لها ذلك

ثم هذا الحديث ونحوه مما يشببهد ب نه ال ب ا باتخاذ السبببحة المعروفة إلحصبباك عدد ارذكار ذ

ال تزيد السب بببحة على مضب ببمو هذا الحديث ال بضب ببم النوى ونحوه في خي ومة هذا ال يظهر
ت ثيره في المنع فال هرم أ نق اتخاذها والعم بها عن هماعة من الصب ب ب ب ب ببويية ارخيار و يرهم

اللهم ال ذا ترتب عليها رياك وسمعة فال كالم لنا ييه ) اهب
وفي حاشية ابن عابدين على البحر الرائق :

( قوله ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد لخ )

قال الرملي  :والظاهر أنها ليسببت ببدعة فقد قال ابن حجر الهيتمي في شببرح ارربعين النواوية :

السب ب بببحة ورد لها أص ب ب ب أصب ب ببي عن بعض أمهات المؤمنين وأقرها النبي صب ب ببلى هللا تعالى عليه
وسلم على ذلك ) اهب
وفي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي : 650/1
( مطلب  :الكالم على اتخاذ المس ب بببحة  :قوله ( ال ب ا باتخاذ المس ب بببحة ) للل ودلي الجواز

ما رواه أبو داود والترمذي والنس ببائي وابن حبا والحاوم وقال ص ببحيح اإلس ببناد عن س ببعد بن أبي

وقاص أنه دخ مع رسول هللا على مرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به للل

فلم ينهها عن ذلك وإنما أرش ب ببدها لى ما هو أيس ب ببر وأفضبب ب ولو كا مكروها لبين لها ذلك  ,وال

يزيد الس بببحة على مض ببمو هذا الحديث ال بض ببم النوى في خي ومة ذلك ال يظهر ت ثيره في
المنع فال هرم أ نق اتخاذها والعم بها عن هاعة من الصب ب ببويية ارخيار و يرهم اللهم ال ذا

ترتب عليه رياك وسمعة فال كالم لنا ييه ) اهب

وفي موسببوعة الفقه الكويتية  ( : 259/ 21قال الشببيخ محمد شببمح الحق شببارح السببنن بعد أ

أورد حديث سب ب ب ببعد بن أبي وقاص السب ب ب ببابق ذكره  :الحديث دلي على هواز عد التسب ب ب بببيح بالنوى

والحص ب ببى  ,وكذا بالس ب بببحة ا لعدم الفاره  ,لتقريره ص ب ببلى هللا عليه وس ب ببلم للمرأة على ذلك وعدم
نكاره  ,واإلرشاد لى ما هو أفض منه ال ينافي الجواز ل

قال  :وقد وردت في ذلك آثار  ,ولم يصببب من قال
أنها بدعة ال أنه قال  :نها مستحبة ل) اهب
وفي مرقاة المفاتيح : 221/ 5

ذلك بدعة ل وهرى صبباحب الحرز على

( وبين يديها نوى ) همع نواة وهي عظم التمر ( أو حصب ب ب ببى ) شب ب ب ببك من الراوي ( تسب ب ب بببح ) أي

المرأة ( به ) أي بما ذكر من النوى أو الحصى

وهذا أص صحيح لتجويز السبحة بتقرير فإنه في معناها ذ ال فره بين المنظومة والمنةورة ييما
يعد به وال يعتد بقول من عدها بدعة وقد قال المشايخ أنها سوط الشيطا ) اهب

وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح : 121/1

( وصب ب ب ب ب ب ببح أنه  كا يعقد التسب ب ب ب ب ب بببيح بيمينه وورد أنه قال واعقدوه بارنام فإنهن مسب ب ب ب ب ب ببؤوالت
مستنطقات وهاك بسند

عيف عن علي مرفوعا نعم المذكر السبحة

قال ابن حجر  :والروايات بالتسبببح بالنوى والحصببا كةيرة عن الصببحابة وبعض أمهات المؤمنين
ب رآها  وأقرها عليه وعقد التسبب بببيح بارنام أفض ب ب ب من الس ب بببحة وقي

أمن من ال ل فهو

أولى وإال فهي أولى كذا في شرح المشكاة ) اهب
وفي عو المعبود : 258-257 /4

( تسبح ) أي المرأة ( به ) أي بما ذكر من النوى أو الحصى وهذا أص صحيح لتجويز السبحة

بتقريره  فإنه في معناها ذ ال فره بين المنظومة والمنةورة ييما بعد به وال يعتد بقول من عدها

بدعة للل

( يعقد التسبيح قال بن قدامة بيمينه ) وقد عل رسول هللا  ذلك في الحديث السابق ب

ارنام

مسببؤوالت مسببتنطقات يعني أنهن يشببهد بذلك فكا عقدهن بالتسبببيح من هذه الحيةية أولى من

السبحة والحصى ) اهب
وفي تحفة ارحوذي : 322/ 9

( يعقد التسبببيح بيده ) للل وفي الحديث مشببروعية عقد التسبببيح بارنام وعل ذلك رسببول هللا 

في حديث يسببيرة الذي أشببار ليه الترمذي ب

ارنام مسببؤوالت مسببتنطقات يعني أنهن يشببهد

بذلك فكا عقدهن بالتس بببيح من هذه الحيةية أولى من الس بببحة والحص ببى  ,ويدل على هواز عد

التسبيح بالنوى والحصى حديث سعد بن أبي وقاص للل) اهب

في منح الجلي : 228/1

المذهب المالكي:

( ويجوز ستر السقف والحائ به [ أي الحرير ] بشرط أ ال يستند ليه ره والخياطة به وراية

الجهاد وعلم الةوب وسلك السبحة ) اهب

وفي شرح الخرشي على خلي : 233/3
( وبعضب ب ببهم قاا السب ب ببجا

على خ العلم فلذلك هزم الشب ب ببيخ أحمد النفراوي بحرمة ما زاد على

أربعة أصابع ونظر بعض ارشياخ في خي السبحة ورأيت تقري ار بجوازه ) اهب

وفي شرح الدردير على خلي : 315/2

( فإنه يجوز كتعليقه سببتو ار من ير اسببتناد وكذا البشببخانة المعلقة بال مح وخ العلم والخياطة

به ويلحق بذلك قيطا الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب ) اهب
وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير على خلي : 317/2

( قوله  :قيطا الجوخ والس ب ب ب بببحة ) أي وأما ما يفع فيها من التس ب ب ب ببابيح فال يجوز ذا كانت من

الحرير ل ) اهب

وفي حاشية الصاوي : 95/1
( ويجوز القيطا والزر لةوب أو سبحة  ,والخياطة به ل) اهب

ولكن سب ببي تي عن ابن الحاج المالكي في المدخ أنه ذكر خصب ببال مكروهة في السب بببحة مما قد
يفهم منه أنه يكره اتخاذ السبحة أو أنه خال

في فتاوى ابن الصالح : 400/1

ارولى

المذهب الشافعي :

( مس لة  :ه يجوز لإلنسا أ يسبح بسبحة خيطها حرير والخي ثخين

ف هاب ر ب ب ب ببي هللا عنه  :ال يحرم ما ذكره في السب ب ب بببحة المذكورة وارولى بداله بخي آخر هللا
أعلم ) اهب
ولإلمام السيوطي رسالة في السبحة

من الحاوي لفتاويه ومما هاك فيها : 3/2

( ثم رأيت في كتاب تحفة العباد ومصب ب ب ببنفه مت خر عاصب ب ب ببر الجالل البلقيني فصب ب ب ببال حسب ب ب ببنا في
السبببحة قال ييه ما نصببه  :قال بعض العلماك عقد التسبببيح بارنام أفض ب من السبببحة لحديث
ابن عمرو

[ واعقد بارنام للل ] لكن يقال

فالسبحة أولى

المسب بببح

أمن من ال ل كا عقده بارنام أفض ب ب وإال

وقد اتخذ الس ب ب ب ب بببحة س ب ب ب ب ببادات يش ب ب ب ب ببار ليهم ويؤخذ عنهم ويعتمد عليهم للل فلو لم يكن في اتخاذ

السبحة ير موافقة هؤالك السادة والدخول في سلكهم والتماا بركتهم لصارت بهذا االعتبار من
أهم ارمور وأودها فكيف بها وهي مذكرة باهلل تعالى ر اإلنسا ق أ يراها ال ويذكر هللا وهذا

من أعظم فوائدها وبذلك كا يسميها بعض السلف  :رحمة هللا تعالىل

ومن فوائدها أيضببا االسببتعانة على دوام الذكر كلما رآها ذكر أنها آلة للذكر فقاده ذلك لى الذكر

ييا حبذا سبب موص

لى دوام ذكر هللا عز وه

وكا بعضببهم يسببميها حب الموص ب وبعضببهم رابطة القلوبل للل ولم ينق عن أحد من السببلف

وال من الخلف المنع من هواز عد الذكر بالسب ب ب ب ب ب بببحة ب كا أوةرهم يعدونه بها وال يرو ذلك

مكروها

وقد رؤي بعض ب ب ببهم يعد تس ب ب بببيحا فقي له أتعد على هللا فقال ال ولكن أعد له والمقص ب ب ببود أ أوةر
الذكر المعدود الذي هاكت به الس ببنة الشب بريفة ال ينحص ببر بارنام

البا ولو أمكن حصب بره لكا

االشت ال بذلك يذهب الخشوع وهو المراد هللا أعلمل ) اهب

فائدة :

مصنف تحفة العباد هو أبو بكر بن داود ففي شذرات الذهب : 173/1
(للل أورد أبو بكر ابن داود في التحفة أ أبا الدرداك كا يسبح ك يوم مائة ألف تسبيحة أيضا

ثم قال ما معناه  :وهذا دلي أنه كا يسببتعم السبببحة ذ يبعد ويتعذر أ يضببب مة هذا العدد

ب يرها وهعله من هملة اردلة على السب بببحة بعد أ ذكر أيضب ببا أ أبا هريرة كا يسب بببح ك يوم

اثني عشر ألف تسبيحة وسلس

ليه حديةا بالسبحة هللا أعلم ) اهب

وفي فتاوي ابن حجر : 152/1

( وسئ ) ر ي هللا عنه ه للسبحة أص في السنة أو ال ؟

( ف هاب ) بقوله  :نعم  ,وقد ألف في ذلك الحافظ السب ب ب ب ب ببيوطي ا فمن ذلك للل وهاك التسب ب ب ب ب بببيح
بالحص ب ببى والنوى والخي المعقود ييه عقد عن هماعة من الص ب ببحابة ومن بعدهم وأخرج الديلمي

مرفوعا  :نعم المذكر السبحة ل

وعن بعض العلماك  :عقد التسبب ب بببيح بارنام أفض ب ب ب ب من الس ب ب بببحة لحديث ابن عمر ل وفص ب ب ب ب

بعضهم فقال :

أمن المسبح ال ل كا عقده بارنام أفض وإال فالسبحة أفض

) اهب

وفي شرح ابن عال على أذكار النووي : 252 – 251/1
( ولهذا اتخذ أه العبادة و يرهم الس ب بببحةل وفي ش ب ببرح المش ب ببكاة البن حجر :ويس ب ببتفاد من ارمر

وزع مم أنها بدعة ير ص ب ب ب ب ببحيح ,ال أ يحم
بالعقد المذكور في الحديث ندب اتخاذ الس ب ب ب ب بببحةَ ,
على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض السفهاك ,مما يمحضها للزينة أو الرياك أو اللعب للل اهب

وهذا أصب ب ب ب ص ب ب ببحيح بتجويز الس ب ب بببحة بتقريره ص ب ب ببلى هللا عليه وس ب ب ببلمل وال ميعتد بقول من عدها
أفردت السب ب بببحة بجزك لطيف سب ب ببميته  :يقاد المصب ب ببابيح لمشب ب ببروعية اتخاذ المسب ب ببابيح
بدعةلللوقد
م
وأوردت ييه ما يتعلق بها من ارخبار واآلثار ,واالختال

في تفا ب ب ب ب ب ب االش ب ب ب ب ببت ال بها أو بعقد

ارصابع في ارذكارل

وحاص ب ذلك أ اسببتعمالها في أعداد ارذكار الكةيرة التي يلهي االشببت ال بها عن التوهه للذكر

أفض من العقد بارنام ونحوه ) اهب
وفي ييض القدير: 355/4

( واعقد بارنام فإنهن مسببؤوالت للل وهذا أص ب في ندب السبببحة المعروفة وكا ذلك معروفا

بين الصحابة للل

لكن نق المؤلف عن بعض معاص ب ب ببري الجالل البلقيني أنه نق عن بعض ب ب ببهم أ عقد التس ب ب بببيح
بارنام أفض ب ب ب ب ب ب ب لظاهر هذا الحديث لكن محله

أمن ال ل وإال فالسب ب ب ب ب ب بببحة أولى ,وقد اتخذ

السبحة أولياك كةيرو لللولم ينق عن أحد من السلف وال الخلف كراهتها ) اهب
المذهب الحنبلي :

في شرح ابن عال على أذكار النووي : 251/1
( قال ابن الجوزي :

الس ب ب ب بببحة مس ب ب ب ببتحبة ,لما في حديث ص ب ب ب ببفية أنها كانت تس ب ب ب بببح بنوى أو

حصببى ,وقد أقرها صببلى هللا عليه وسببلم على فعلها ,والسبببحة في معناهاا ذ ال يختلف ال ر
عن كونها منظومة أو منةورة ل) اهب
وعقد أبو البركات ابن تيمية في المنتقى بابا في ذلك فقال  114/4مع الني :

( باب هواز عقد التسب بببيح باليد وعده بالنوى ونحوه  :ثم ذكر حديث بس ب برة وحديث سب ببعد وحديث
صفية ر ي هللا عنهم اآلتية ) اهب

وفي مجموع فتاوى ابن تيمية : 506 / 22
( وعد التسبببيح بارصببابع سببنة كما قال النبي للنسبباك سبببحن واعقد بارصببابع فإنهن مسببؤوالت

مس ببتنطقات  ,وأما عده بالنوى والحص ببى ونحو ذلك فحس ببن وكا من الص ببحابة ر ببي هللا عنهم

من يفع ذلك وقد رأى النبي أم المؤمنين تسب ب ب بببح بالحصب ب ب ببى واقرها على ذلك وروى أ أبا هريرة

وا يسبح به

وأما التس ب ب ب ب بببيح بما يجع في نظام من الخرز ونحوه فمن الناا من كرهه ومنهم من لم يكرهه ,

وإذا أحسنت ييه النية فهو حسن ير مكروه ) اهب
وفي مجموع الفتاوى أيضا : 625/22

( سئ عما ذا ق أر القرآ يعد في الصالة بسبحة ه تبط صالته أم ال ؟
ف هاب :

كا المراد بهذا السؤال أ يعد اآليات أو يعد تكرار السورة الواحدة مة قوله

( ق هو هللا أحد )بالسبحة فهذا ال ب ا به وإ أريد بالسؤال شيك آخر فليبينه هللا اعلم )اهب

وفي الواب الصيب ص : 222

( الفصب الةامن والسببتو  :في عقد التسبببيح بارصببابع وانه أفضب من السبببحة للل ) اه ثم ذكر
حديث :وا يعقد التسبيح بيمينه وحديث :واعقد بارنام ف نهن مسؤوالت ومستنطقات اآلتيين
ثانيا :

بعض أقوال من روى عنه الكراهة ونحوها

-1ابن مسعود ر ي هللا عنه :

قال ابن و ب بباح في كتابه البدع ص  ( : 23حدثنا أس ب ببد عن هرير بن حازم عن الص ب ببلت بن

ببح بحصببى
بهرام قال مر ابن مسببعود بامرأة معها تسبببح تبسبببح به فقطعه وألقاها ثم مر بره ميسب م
فض ب بربه ِبرهلِ ِه ثم قال لقد هئتم ببدعة ظلماً أو لقد لبتم أصب ببحاب محمد صب ببلى هللا عليه وسب ببلم
علماً ) اهب

وقال ابن و ب بباح في كتابه البدع ص  ( : 18نا أس ب ببد  ,عن عبد هللا بن رهاك  ,عن عبيد هللا
بن عمر  ,عن يسب ب ب ببار أبي الحكم  ,أ عبد هللا بن مسب ب ب ببعود حدف أ أناسب ب ب ببا بالكوفة يسب ب ب بببحو

بالحص ب ببا في المس ب ببجد  ,ف تاهم  ,وقد كوم ك ره منهم بين يديه كومة حص ب ببا  ,قال  :فلم يزل
يحصبهم بالحصا حتى أخرههم من المسجد  ,ويقول  « :لقد أحدثتم بدعة ظلما  ,أو قد فضلتم

أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم علما » ) اهب
وقب الكالم عن مذهب ابن مسب ب ببعود في المس ب ب ب لة ال بد من العلم ب

ابن و ب ب بباح المذكور وإ

وا محدثا كبي ار ال أنه متكلم ييه  ,فهو كةير الخط وكا ي ل ويصب ب ب ب ب ببحف ففي سب ب ب ب ب ببير أعالم

النبالك  445/13في ترهمة ابن و اح  ( :قال ابن الفر ي  :كا كةي ار ما يقول ليح هذا من
والم النبي  في شب ب ب ب ب ب ببيك ويكو ثببابتببا من كالمببه  ,قببال  :ولببه خطب كةير محفو عنببه وي ل
ويصحف وال علم له بالعربية وال بالفقه )اهب

وفي تاريخ علماك ارندلح ربي الوليد ارزدي  ( : 17/2قال أحمد بن خالد  :ال يقدم على ابن
و بباح أحدا ممن أدرب بارندلح وكا يعظمه هدا ويصببف فضببله وعقله وورعه  ,ير أنه كا

ينكر عليه كةرة رده فى كةرة من ارحاديث  ,وكا ابن و ب بباح كةي ار ما يقول ليح هذا من كالم

النبى  فى شىك وهو ثابت من كالمه  للل) اهب
أما مذهب ابن مسعود في المس لة :

فظاهر هاذين ارثرين أ ابن مس ببعود يكره الس بببحة ونحوها وارمر كذلك لكنه ر ببي هللا عنه ال
يكرهه ره أنها سببحة ب ره أنه كا ينهي عن عد الذكر ب ي وسبيلة فعد الذكر عنده بدعة
ولو بارص ببابع وارنام  ,وعليه فال يمكن أ يقال

ابن مس ببعود يكره الس بببحة ب يقال

ابن

مسعود يكره العد

وهذه بعض الروايات التي تدل على أ ابن مسعود كا يكره عد الذكر ب ي شيك كا :

قال ابن و اح في كتابه البدع ص : 18

( حدثني براهيم بن محمد  ,عن حرملة  ,عن ابن وهب قال  :حدثني ابن سب ب ب ب ببمعا قال  :بل نا

عن عبد هللا بن مس ب ببعود أنه رأى أناس ب ببا يس ب بببحو بالحص ب ببا  ,فقال  « :على هللا تحص ب ببو  ,لقد
سبقتم أصحاب محمد علما  ,أو لقد أحدثتم بدعة ظلما » ) اهب
وقال ابن و ب ب بباح في كتابه البدع ص  : 26وبل ني أ ابن مس ب ب ببعود مر على ره وهو يقول
رص ب ببحابه  :س ب بببحوا كذا  ,وكبروا كذا  ,وهللوا كذا  ,قال ابن مس ب ببعود  « :على هللا تعدو  ,أو

على هللا تسمعو  ,قد كفيتم اإلحصاك والعدة » ) اهب

وفي مصنف ابن أبي شيبة  [ ( :162/2فص في ] من كره عقد التسبيح :
حدثنا أبو معاوية عن ارعمش عن براهيم قال  :كا عبد هللا يكره العدد ويقول أيمن على هللا

حسناته ) اهب

وقد كا ابن عمر ينهى أيضا عن عد الذكر ففي مصنف ابن أبي شيبة :162/2

( [ فص ب ب ب ب في ] من كره عقد التسب ب ب بببيح :حدثنا أزهر السب ب ب ببما عن بن عو عن عقبة قال قال
س لت بن عمر عن الره يذكر هللا ويعقد فقال تحاسبو هللا) اهب

لكن مذهب ابن مسب ب ب ب ب ب ببعود وابن عمر ر ب ب ب ب ب ب ببي هللا عنهما في ذلك مخالف لما ال يحصب ب ب ب ب ب ببى من

ارحاديث التي فيها عد الذكر وإحص ب ب ب ببائه  ,وتقديره ب عداد معينة  ,وهي أوةير من أ تحص ب ب ب ببر
وأشهر من أ تذكر

-2عائشة ر ي هللا عنها :

في مصنف ابن أبي شيبة : 160/2
( حدثنا يحيى بن سب ب ب ببعيد القطا عن التيمي عن أبي تميمة عن امرأة من بني كليب قالت رأتني

عائشة أسبح بتسابيح معي فقالت اين الشواهد يعني ارصابع ) اهب

قد يفهم من هذا ارثر كراهة عائشب ب ب ببة ر ب ب ب ببي هللا عنها للسب ب ب بببحة وقد يفهم منه أنه عندها خال

ارولى فق وهو ارقرب

وفي هذا ارثر امرأة مبهمة  ,ولكن الموقوفات يتساه فيها في مة ذلك عند أوةر أه العلم من

أه الحديث والفقه وارصول والتواريخ والسير
-3الحسن البصري رحمه هللا :
قال ابن و اح في كتابه البدع ص : 25

( قال نا زهير بن عباد  ,عن يزيد بن عطاك  ,عن أبا بن أبي عياش قال  « :س لت الحسن

عن النظام من الخرز والنوى ونحو ذلك  ,يسبح به فقال  » :لم يفع ذلك أحد من نساك النبي

صلى هللا عليه وسلم  ,وال المهاهرات ) اهب

ثم قال ابن و اح في كتابه البدع ص : 27

( قال أبا  :فقلت للحسن  :فإ سبح الره وعقد بيده  ,قال  « :ال أرى بذلك ب سا » ) اه

قد يفهم من هذا ارثر كراهة الحسن للسبحة وقد يفهم منه أنه خال

ارولى فق وهو ارقرب

 -4براهيم النخعي رحمه هللا :

مصنف ابن أبي شيبة  [ ( :162/2فص في ] من كره عقد التسبيح :
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسب ب ب ببن عن براهيم بن المهاهر عن براهيم أنه كا ينهى ابنته

أ تعين النساك على فت خيوط التسابيح التي يسبح بها ) اهب

قد يفهم من هذا ارثر كراهة النخعي للس ب بببحة لكن ذا علمنا أ النخعي من خواص ابن مس ب ببعود
تبين لك أ ذلك ره عد الذكر ال ره السب ب بببحة ولذا ذكره ابن أبي شب ب ببيبة في فص ب ب ب من كره

عقد التسبيح
-5ابن الحاج المالكي رحمه هللا :
قال في المدخ : 218/2
( ثم نرهع اآل

لى بقية ما أحدثوه في بعض الجوامع فمن ذلك السب ب ب ب بببحة التي أحدثوها وعملوا

لها ص ببندوقا تكو ييه وهامكية لقيمها وحاملها والذاورين عليها وهذا كله مخالف للس ببنة المطهرة
ولما كا عليه الس ب ب ببلف ر ب ب ببي هللا عنهم وقد تقدم ذكر حالهم في الذكر كيف كا ثم

بعض

من اقتدى بمن أحدثها زاد فيها حدثا آخر وهو أ هع لها شب ببيخا يعر بشب ببيخ السب بببحة وخادما

يعر بخادم الس ب ب بببحة لى ير ذلك وهي بدعة قريبة العهد بالحدوف فينب ي إلمام المس ب ب ببجد أ

يتقدم لى زالة ك ما تقدم ذكره على قدر اسب ب ببتطاعته مع أ هذا متعين على سب ب ببائر المسب ب ببلمين

لكن في حق اإلمام آود ر المس ببجد من رعيته وكلكم راع وكلكم مس ببئول عن رعيته هللا الموفق

) اهب
قد يفهم من قول ابن الحاج هذا كراهته للس ب بببحة لكن قد يقال نما ينهى عن تلك المالبس ب ببات في

الس بببحة ال عن أصب ب الس بببحة فهو بنهى عن أ يكو لها ص ببندوه خاص وله معلوم من النفقة
للقيم عليه وللذاورين بتلك السب ب ب ب ب ب بببح للل لخ ما ذكر ومما يؤيد ذلك ما ي تي ذكره عن ابن الحاج

من كراهة بعض الخصال في السبحة مما يدل على عدم نهيه عن أصلها
المبحث الةاني :
اردلة

أوال :

أدلة من أهاز اتخاذ السبحة والذكر بها
ا-حديث صفية ر ي هللا عنها :

في س ببنن الترمذي  274 / 4ومس ببتدرب الحاوم  547 / 1ومعجم الطبرانى  74/24ومس ببند أبي
يعلى  ( : 35/13عن صفية ر ي هللا عنها قالت  :دخ علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وبين يدي أربعة آال

نواة أسببببح بهن  ,فقال  « :يا بنت حيي ما هذا ؟ » قلت  :أس بببح بهن ,

قال  « :قد سبببحت منذ قمت على أرسببك أوةر من هذا » قلت  :علمني يا رسببول هللا  ,قال « :
قولي سبحا هللا عدد ما خلق من شيك ) اهب
قال الحاوم  :هذا حديث صببحيح اإلسببناد ولم يخرهاه ل وله شبباهد من حديث المص بريين بإسببناد

أصح من هذا [ ثم ذكر حديث سعد اآلتي ] ,ووافقه الذهبي
-2حديث سعد ابن أي وقاص ر ي هللا عنه :

روى أبو داود  80/2باب التس ب بببيح بالحص ب ببى ل والترمذي  562/5وابن حبا  118/3والحاوم
 732/1و البزار  ( : 39/4عن سب ببعد بن أبي وقاص أنه دخ مع رسب ببول هللا صب ببلى هللا عليه

وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرب بما هو أيسر عليك من هذا أو
أفضب فقال سبببحا هللا عدد ما خلق في السببماك وسبببحا هللا عدد ما خلق في ارر

وسبببحا

هللا عدد ما خلق بين ذلك وسبحا هللا عدد ما هو خالق هللا أوبر مة ذلك والحمد هلل مة ذلك
وال له ال هللا مة ذلك وال حول وال قوة ال باهلل مة ذلك ) اهب

قال الترمذي  : 562/5حس ب ب ب ب ببن ريب ل وص ب ب ب ب ببححه ابن حبا  , 118/3وقال الس ب ب ب ب ببيوطي في

الحاوي  :2 /2صحيح وقد تقدم تصحيح الحاوم
-3حديث علي ر ي هللا عنه :

قال السيوطي في الحاوي  ( :2 /2قال الديلمي في مسند الفردوا أنا عبدوا ابن عبد هللا أنا

أبو عبد هللا الحس ب ب ببين بن فتحويه الةقفي ثنا علي بن محمد بن نص ب ب ببرويه ثنا محمد بن هرو بن
عيسب ببى بن المنصب ببور الهاشب ببمي حدثني محمد بن علي بن حمزة العلوي حدثني عبد الصب ببمد بن

موسببى حدثتني زينب بنت سببليما بن علي حدثتني أم الحسببن بنت هعفر بن الحسببين عن أبيها
عن هدها عن علي مرفوعا نعم المذكر السبحة  ).اه وهو في مسند فردوا الديلمي 259/4

وهذا الحديث

عيف قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفالح : 121/1

( وهاك بسند

عيف عن علي مرفوعا نعم المذكر السبحة ) اهب

و عفه ارلباني في السلسلة الضعيفة  , 116/1ولكن الحديث الضعيف يعم به في الفضائ
عند الجمهور كما هو معلوم وللفقير بحث حول العم بالحديث الضعيف عند المحدثين والفقهاك

وقد استدل بهذا الحديث على السبحة مع
والش ب ببوكاني و يرهم  ,ومع

عفه همع من ارئمة كالسيوطي وابن حجر والمناوي

ب ببعفه فإ معناه ص ب ببحيح فإ الس ب بببحة ذا كانت بيد الش ب ببخ

فإنه

يتذكر الذكر وقد ي ف عن ذلك ذا لم تكن بيده كما هو حال الفقير
وحم بعضهم هذا الحديث على سبحة الضحى ففي كشف الشبهتين للشيخ سيما بن سحما

ص  ( : 117وأما اسب ب ب ببتدالله بحديث :ذنعم المذكر السب ب ب بببحةذ على المسب ب ب ببباح المتخذ من الخرز

ونحوه فهذا ل باالتفاه !!! ,وخط على الرسببول صببلى هللا عليه وسببلم ,فإنه لم يمدح المسببباح

ق وال رآه ,ب هذا الحديث بعينه عند صبباحب مسببند الفردوا في سبببحة الضببحى ال ير !!!,
وقد أورده السب ب ب ب ب ب ببيوطي في باب مندوبات الصب ب ب ب ب ب ببالة في همع الجوامع !!! ,وكذا أورده في الةبت

الشب ب ببيخ العالم عبد القادر المصب ب ببري الشب ب ببهير بارمير المالكي قال :لم يصب ب ببح هذا ال في سب ب بببحة

الضحىل ) اهب

-4اآلثار الواردة في ذلك عن الصحابة ر ي هللا عنهم و يرهم ومنهم :
-1أبو ذر ر ي هللا عنه :

في الزهد رحمد ص  ( : 141ثنا مسب ب ب ببكين بن نكير أنا ثابت بن عجال عن القاسب ب ب ببم بن عبد
الرحمن قال :كا ربي الدرداك نوى من نوى العجوة  ,حس بببت عشب ب اًر أو نحوها في كيح  ,وكا

ذا صب ببلى ال داة أقعى على ف ارشب ببه  ,ف خذ الكيح  ,ف خرههن واحدة واحدة يسب بببح بهن فإذا نفد

أعادهن واحدة  ,ك ذلك يسبح بهن ) اهب
-2أبو هريرة ر ي هللا عنه :

في سنن أبي داود  /2الترمذي  71/8مع التحفة وأحمد  339 540/2ومصنف ابن أبي شيبة

 ( :160/2عن شيخ من طفاوة أنه زار أبا هريرة قال  ( :فبينا أ عنده يوماً  ,وهو على سرير
له  ,معه كيح كبير في حصببى أو نوى  ,وأسببف منه هارية سببوداك  ,وهو يسبببح بها  ,حتى ذا
أنفد ما في الكيح ألقاه ليها فجمعته ف عادته في الكيح فدفعته ليه ) اهب

وفي ارثر ره مبهم ولكن الموقوفات يتس ب ب ب ب ب بباه فيها في مة ذلك عند أوةر أه العلم من أه
الحديث والفقه وارصول والتواريخ والسير كما تقدم

ومع ذلك فهناب آثار أخرى عن أبي هريرة ففي الحلية ربي نعيم : 383/1
( عن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة  ,عن هده  ,أبي هريرة أنه كا له خي ييه ألفا عقدة ,

فال ينام حتى يسبح به ) اهب

وفي الحاوي للس ب ب ب ببيوطي  ( :2 /2وأخرج عبد هللا بن اإلمام أحمد [ في زوائد الزهد ] من طريق
نعيم بن محرر للل ) اهب

وقال السب ب ب ب ببيوطي في الحاوي  ( :2 /2وأخرج ابن سب ب ب ب ببعد عن أبي هريرة أنه كا يسب ب ب ب بببح بالنوى

المجزع ) اه

-3سعد بن أبي وقاص ر ي هللا عنه :

في الطبقات البن سعد  ( : 143/3عن حكيم بن الدليمي  :أ سعداً كا يسبح بالحصى ) اهب
وفي مصنف ابن أبي شيبة  [ ( :160/2فص ] في عقد التسبيح وعدد الحصى ) :

حدثنا يحيى بن سب ببعيد عن سب ببفيا عن حكيم بن الديلمي عن موالة لسب ببعد أ سب ببعدا كا يسب بببح

بالحصى والنوى

حدثنا بن مهدي عن سفيا عن حكيم بن الديلمي عن موالة لسعد أ سعدا كا يسبح بالحصى

والنوى ) اهب

-4أبو صفية ر ي هللا عنه :
في طبقات ابن س ببعد  ( : 60/7أخبرنا عفا بن مس ببلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا

يونح بن عبيد عن أمه قالت رأيت أبا صببفية رهال من أصببحاب النبي  قالت كا هارنا هاهنا

فكا

ذا أصب ب بببح يسب ب بببح بالحصب ب ببى والنوى وال أراه ال بالحصب ب ببى ) اه ورواه أحمد في الزهد بنفح

اإلسناد كما الحاوي للسيوطي 2 /2

وفي معجم الصحابة للب وي ومن طريقه ابن عساور في تاريخ دمشق : 293/4

( نا أحمد بن المقدام نا معتمر نا أبو كعب عن هده بقية عن أبي صفية مولى النبي  أنه

وا يو ع له نطع ويجاك بزنبي ييه حصى ييسبح به لى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى

ارولى سبح حتى يمسي ) اهب

-5أبو سعيد الخدري ر ي هللا عنه :
وفي مصنف ابن أبي شيبة  [ ( : 160/2فص ] في عقد التسبيح وعدد الحصى ) :

حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد هللا عن بن االخنح قال حدثني مولى ربي سعيد عن ابي سعيد

أنه كا ي خذ ثالف حصيات ييضعهن على فخذه ييسبح ويضع واحدة ثم يسبح ويضع أخرى ثم
يسبح ويضع أخرى ثم يرفعن ويضع مة ذلك وقال ال تسبحوا بالتسبيح ص ي ار ) اهب

-6فاطمة بنت الحسين ر ي هللا عنهما :

في طبقات ابن س ببعد  ( : 474/8أخبرنا عبيد هللا بن موس ببى قال أخبرنا سب برائي عن هابر عن
امرأة حدثته عن فاطمة بنت حسين أنها كانت تسبح بخيوط معقود فيها ) اهب
-7أبو مسلم الخوالني ر ي هللا عنه :
في كتاب العظمة ربي الشب ببيخ  ( : 1730/5حدثنا هعفر حدثنا براهيم بن عبد هللا حدثنا محمد

بن الحس ب ب ب ببين حدثنا عمرو بن هرير البجلي عن بكر بن خنيح عن ره قد عمر وقال كا بيد

أبي مسببلم الخوالني سبببحة يسبببح بها فنام والسبببحة في يده فاسببتدارت السبببحة فالتفت على ذراعه

وهعلت تسبببح فاسببتيقظ أبو مسببلم والسبببحة تدور في يده وإذا هي تقول س ببحانك يا منبت النبات

ويا دائم الةبات

فقال هلمي يا أم مسببلم فانظري لى عجب العجائب فجاكت أم مسببلم والسبببحة تدور وتسبببح فلما

هلست سكنت أو قال سكتت ) اهب

وروى القصة ابن عساور في تاريخه  217/27أنب نا أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سه

ارنص ب بباري ارندلس ب ببي أنا أبو الحس ب ببن علي بن الحس ب ببين بن أيوب أنا الحس ب ببن بن محمد الخالل
الحببافظ قببال أهبباز لنببا عبببد هللا بن عةمببا بن بيببا نببا علي بن محمببد الواعظ حببدثني هعفر بن

مسبكين عن محمد بن عمرو عن محمد بن الحسبين حدثني عمرو بن هرير البجلي عن بكر بن
خنيح عن ره سماه قال كا بيد أبي مسلم الخوالني سبحة يسبح بها للل ) اهب
-8أم يعفور رحمها هللا :
وفي مصنف ابن أبي شيبة  160/2وما بعدها  [ (:فص ] في عقد التسبيح وعدد الحصى ) :

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسببن بن موسببى القارىك عن طلحة بن عبد هللا عن زاذا قال

أخذت من أم يعفور تس ب ب ب ب ب ب ببابيح لها فلما أتيت عليا علمني فقال يا أبا عمر أردد على أم يعفور

تسابيح ) اهب
-9أبو القاسم الجنيد رحمه هللا :

في الزهد للبيهقي ص  ( : 293أخبرنا أبو عبد الرحمن السب ب ب ب ب ببلمي قال سب ب ب ب ب ببمعت أبا الحسبب ب ب ب ببين
الفارسب ببي يقول عن بعض المش ب بيخة قال رئي في يد الجنيد سب بببحة فقي له يا أبا القاسب ببم أنت مع
تمكنك وشرفك ت خذ بيدب سبحة فقال نعم سبب به وصلنا لى ما وصلنا ال نتركه أبدا ) اهب
وفي تاريخ ب داد  ( : 245/7أخبرنا عبد الكريم بن هواز قال سببمعت أبا علي الحسببن بن علي

الدقاه يقول رؤى في يد الجنيد س ب ببحة فقي له أنت مع ش ب برفك ت خذ بيدب سب بببحة فقال طريق به
وصلت لى ربي ال أفارقه ) اهب

-10عبد القادر الجيالني الحنبلي رحمه هللا :

قال السببيوطي في الحاوي  ( : 2/2قال الشببيخ اإلمام العار عمر البزار  :كانت سبببحة الشببيخ
أبي الوفا التي أعطاها لس ب ب ب ب ب ببيدي الش ب ب ب ب ب ببيخ محي الدين عبد القادر الكيالني قدا هللا أرواحهم ذا
و عها على ارر

تدور وحدها حبة حبةل ) اهب

-11عبد هللا اليونيني رحمه هللا :
في البداية والنهاية  94/ 13في ترهمة عبد هللا اليونيني  ( :فلما دخ وقت الص ب ب ب ب ب بببح ص ب ب ب ب ب ببلى
ب صبحابه ثم اسبتند يذكر هللا وفي يده سببحة فمات وهو كذلك هالح لم يسبق ولم تسبق السببحة

من يده فلما انتهى الخبر لى الملك ارمجد صب ب بباحب بعلبك فجاك ليه فعاينه كذلك فقال لو بنينا
عليه بنيانا هكذا يشاهدا لناا منه آية فقي له ليح هذا من السنة ) اهب
ثانيا :

أدلة من كره السبحة :

-1أ النبي صلى هللا عليه وسلم كا يعقد التسبيح بيده :
ففي مص ب ببنف ابن أبي ش ب ببيبة  160/2وص ب ببحيح ابن حبا  ( : 123/3عن عبد هللا بن عمرو
قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعقد التسبيح بيده ) اهب

وهو عنببد أبي داود  81/2والبيهقي  187/2بلفظ  ( :كببا يعقببد التسب ب ب ب ب ب بببيح بيمينببه ) وهو عنببد

الترمذي  478/5والنسائي  79/3بلفظ  ( :كا يعقد التسبيح )
وأهيب :
ب

تس ب بببيح النبي ص ب ببلى هللا عليه وس ب ببلم بيده ليح ييه النهي عن التس ب بببيح ب ير اليد من الخرز

والحص ب ببى والنوى ونحوها ال بالمنطوه وال بالمفهوم ب هو أمر مس ب ببكوت عنه في هذا الحديث ,

وقد أقر صلى هللا عليه وسلم من فع ذلك في أحاديث أخرى كما تقدم
-2أ النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بعقد الذكر بارنام :

ففي مسب ب ببند أحمد  370 /6وسب ب ببنن أبي داود  81/2والترمذي  571/5وقال حديث ريب ( :
عن حميض ب ب ب ببة بنت ياس ب ب ب ببر عن يس ب ب ب ببيرة أخبرتها أ النبي  أمرهن أ يراعين بالتكبير والتقديح

والتهلي وأ يعقد بارنام فإنهن مسئوالت مستنطقات ) اهب

وأهيب :
ب

أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالذكر بارنام ليح ييه النهي عن الذكر بالخرز والحصى

والنوى ونحوها ال بالمنطوه وال بالمفهوم ب هو أمر مسكوت عنه

نعم قد يقال نه يدل على أ الذكر بارنام أفض من السبحة ر ارنام مسنطقات مسئوالت
يوم القيامة ولكن يمكن أ يقال

الذي يذكر الخرز والحصب ب ببى والنوى هو أيضب ب ببا يذكر ب نامله

فسب ببتنطق يوم القيامة بذكره أيضب ببا  ,ثم وقفت في فتاوى ارزهر على فتوى حول السب بببحة للشب ببيخ
عطية صقر ذكر فيها نحو ذلك
-3أ السبحة من المحدثات وك محدثة بدعة :

قال الشيخ ابن سحما في كشف الشبهتين ص :105

( فمن اتخذ المسباح فقد خالف ما روته أم المؤمنين عائشة ر ي هللا عنها عن النبي صلى هللا
عليه وسلم أنه قال :ذمن أحدف في أمرنا هذا ما ليح منه فهو ردذ ر رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم لم ي مر به ولم يشرعه رمته لوم يفعله ) اهب
وأهيب :

 -ب

الرسببول صببلى هللا عليه وسببلم قد أقر التسبببيح بالحصببى والنوى وال فره بينها وبين

السبحة ال انتظامها بالخي

 وما وأنه قد ورد عن الصب ب ب ب ب ببحابة التسب ب ب ب ب بببيح بالخي المعقود كما تقدم وال فره بينه وبينالسبحة

 -ثم

السبببحة هي وسببيلة للعد والعد مشببروع فوسببيلته مشببروعه فهي كمكبر الصببوت في

 -ثم

بين ارئمبة وللفقير بحبث في الببدعة

المساهد فهو وسيلة لرفع الصوت في ارذا ورفع الصوت مشروع
مسب ب ب ب ب ب ب ب لة الببدعة اإل ب ب ب ب ب ب بباييبة فيهبا خال

اإل ايية بين المجيزين والمانعين

-4أ السبحة مدعاة للرياك والسمعة :

قال ابن سحما كشف الشبهتين ص  ( : 105وال يخ ناق المسباح من أحد أمرين:
ما أ يتخذ ذلك زاعماً أنه يس ب بببح به ييكو قد رآك الناا بهذا العم  ,ومن رآك الناا بعمله فقد

أش ببرب ,أو ال يريد به التس بببيح وإنما يتخذه ملهاً يلهو به  ,ويلعب به كما هو الواقع المش بباهد من
وةير من الناا اليوم ,أو ينزلها منزلة العصى ييكو مخالفاً للسنةللل

ومع كونه محدثة في الدين ,لم يتخذه ويسب ب ب ببتعمله من الناا في ال الب ال أه ال فلة ,والمرائين

ب عمالهم ,وفسب ب ب ب ب ب بباه الناا الذين ال يذكرو هللا ال قليالً ,فإذا هاك أحدهم لى مجامع الناا أو
مساهدهم ومجالسهم أو أسواه المسلمين رأيت المسباح في يدهل) اهب

وأهيب :

 -بعدم التسليم ب

الب من يتخذها نما هم من أه ال فلة والرياك  ,وعلى التسليم بذلك

فليح في هببذا مببا يببدل على منعهببا ر وهود من يعمب ريبباك بعمب معين ال يببدل على

المنع من ذلك العلم كطلب العلم مةال

 وب نه ال تالزم بين الذكر بالس بببحة بين الناا وبين الرياك وإال لزم أ ك عم ص ببالحيعمله الشب ب ب ب ببخ

أمام الناا فهو رياك وقد قال هللا (

تخفوها وتؤتوها الفقراك فهو خير لكم )

تبدوا الصب ب ب ب ببدقات فنعم هي وإ

 أ اتخاذ بعض الناا السب ب ب ب ب ب ببب حة للزينة أو للهو ونحو ذلك ال نعلم ما يمنع منه نعم عدذلك بعض أه العلم من المكروه كما سي تي

-5اآلثار الواردة في النهي عن ذلك وقد تقدمت :
وأهيب :

ب نها معار ب ب ببة بمةلها ب بما هو أوةر وأص ب ب ببرح وأش ب ب ببهر  ,ثم هي أيض ب ب ببا معار ب ب ببة بارحاديث

المرفوعة في ذلك

المبحث الةالث :
فوائد ولطائف متممة

ارولى :

أ اإلمامين الشوكاني والصنعاني ممن يجيز السبحة
قال الشوكاني في ني اروطار  ( : 359/2باب هواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه :
( والحديث ارول ) يدل على مشب ببروعية عقد ارنام بالتسب بببيح للل وقد عل رسب ببول هللا  ذلك

في حديث الباب ب

ارنام مسب ب ب ب ب ببئوالت مسب ب ب ب ب ببتنطقات يعني أنهن يشب ب ب ب ب ببهد بذلك فكا عقدهن

بالتسبيح من هذه الحيةية أولى من السبحة والحصى

( والحديةا اآلخ ار ) يدال على هواز عد التسبببيح بالنوى والحصببى وكذا بالسبببحة لعدم الفاره
لتقريره  للمرأتين على ذلك وعدم نكاره واإلرش ب ب بباد لى ما هو أفضب ب ب ب ال ينافي الجواز قد وردت
بذلك آثار للل

وقد سبباه السببيوطي آثا ار في الجزك الذي سببماه المنحة في السبببحة وهو من هملة كتابه المجموع

في الفتاوى وقال في آخره  :ولم ينق عن أحد من السب ب ب ب ب ب ببلف وال من الخلف المنع من هواز عد
الذكر بالسبحة ب كا أوةرهم يعدونه بها وال يرو ذلك مكروها انتهى ) اه
وقال الصب ببنعاني سب ببب السب ببالم  ( : 88/2وأما خياطة الةوب بالخي الحرير ولبسب ببه وهع خي
الس ب ب بببحة من الحرير وليقة الدواة وكيح المص ب ب ببحف و ش ب ب بباية الكتب فال ينب ي القول بعدم هوازه
لعدم شمول النهي له ) اه

الةانية :

بعض الخصال المكروهة في السبحة
-1اتخاذها للزينة واللعب بها :

قال المناوي في ييض القدير ( : 355/4نعم مح ندب اتخاذها ييمن يعدها للذكر بالجمعية

والحضور ومشاركة القلب للسا في الذكر والمبال ة في خفاك ذلك

أما ما ألفه ال فلة البطلة من مس ب بباب س ب بببحة ي لب على حباتها الزينة و لو الةمن ويمس ب ببكها من
ير حض ب ب ب ب ب ببور في ذلك وال فكر ويتحدف ويس ب ب ب ب ب ببمع ارخبار ويحكيها وهو يحرب حباتها بيده مع

اشت ال قلبه ولسانه بارمور الدنيوية فهو مذموم مكروه من أقبح القبائح ) اهب
وقال ابن الحاج في المدخ  ( : 205/3ومن هذا الباب أيضب ب ب ب ب ببا ما يفعله بعضب ب ب ب ب ببهم من تعليق

السبحة في عنقه للل وإظهار السبحة والتزين بها ال مدخ لهما في ذلك ب للشهرة والبدعة ل ير
رورة شرعية

وقريب من هذا ما يفعله بعض من ينس ببب لى العلم فيتخذ الس بببحة في يده كاتخاذ المرأة السب بوار

في يدها ويالزمها وهو مع ذلك يتحدف مع الناا في مسب ب ب ب ب ب ببائ العلم و يرها ويرفع يده ويحركها

في ذراعه بعضبهم يمسبكها في يده ظاهرة للناا ينقلها واحدة واحدة ك نه يعد ما يذكر عليها وهو

يتكلم مع الناا في القي والقال وما هرى لفال وما هرى على فال

ومعلوم أنه ليح له ال لس ببا واحد فعده على الس بببحة على هذا باط

ذ نه ليح له لس ببا آخر

حتى يكو بهذا اللس ب ببا يذكر واللس ب ببا اآلخر يتكلم به ييما يختار فلم يبق ال أ يكو اتخاذها
على هذه الصفة من الشهرة والرياك والبدعة ) اهب
-2ال فلة عن عد السيئات كما تعد الحسنات :
قال ابن الحاج في المدخ  ( : 205/3ثم العجب ممن يعد على الس ب ب ب بببحة حقيقة ويحص ب ب ب ببر ما

يحصب ببله من الحسب ببنات وال يعد ما اهترحه من السب ببيئات وقد قال عليه الصب ببالة والسب ببالم حاسب بببوا

أنفسببكم قب أ تحاسبببوا لللوهذه الطائفة أص ب عملها للتحفظ من السببيئات والهواهح والخواطر

ثم بعد ذلك ي خذ في كسب الحسنات وقد قالوا
ثم

ترب السيئات أوهب من فع الحسنات للل

بعضببهم يحتأ ب نها محركة ومذكرة فوا س بوأتاه

لم يكن التحريك والتذكير من القلب ييما

بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى ) اهب
-3هجر الذكر بارنام وارصابع :

قال ابن الحاج في المدخ  ( : 205/3ثم نه مع ذلك يحرم نفس ب ب ب ب ببه فض ب ب ب ب ب الذكر وعود بركته
على أعض ب ببائه وهوارحه فلو كا يس ب بببح ويعد على أنامله لكا نور ذلك الذكر وبركته في أنامله

وقببد ورد أ النبي  دخب على بعض أزواهببه فرأى نو ار في طبباه فقببال مببا هببذا النور الببذي في

الطاه فقالت يا رس ببول هللا س بببحتي التي كنت أس بببح عليها هعلتها هناب أو كما قالت فقال عليه
الصالة والسالم  :هال كا ذلك النور في أناملك [ لم أقف عليه !!! ]

فهذا رش بباد منه عليه الص ببالة والس ببالم لى ارفضب ب وارولى واررهح وقاعدة المريد أ ال يرهع
لى عم مفضول وهو قادر على ما هو أفض منه ) اهبكالم ابن الحاج

وما بين المعقوفين كالمي
الةالةة :

السند المسلس بالسبحة برواية الفقير

ناولني السبببحة همع من مشببايخي  ,ورأيتها في يد كةير منهم  ,وأروى السببند المسببلس ب بالسبببحة
عن عشرات المشايخ وال أريد اإلطالة بذكر هميعهم ولكن أذكر منهم بحسب حرو
 -1فضيلة الشيخ أحمد الدو ا

الهجاك :

( ارحساك )

 -2فضيلة الشيخ أحمد بن هابر هب ار الضحوي ( مكة – رحمه هللا )
 -3فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد مقبول ارهدل ( صنعاك )
 -4فضيلة الشيخ حمود شميلة ارهدل ( تهامة  -المراوعة )
 -5فضيلة الشيخ سلما الحسني الندوي ( الهند )
 -6فضيلة الشيخ عبد هللا الناخبي ( هدة )

 -7فضيلة الشيخ علي بن محمد البطاح ( تهامة  -زبيد )
 -8فضيلة الشيخ قاسم بحر ارهدل ( صنعاك )

 -9فضيلة الشيخ محمد بن سماعي العمراني ( صنعاك )

 -10فضيلة الشيخ الدكتور محمد طاهر القادري ( باوستا )
 -11فضيلة الشيخ مساعد البشير ( السودا )

 -12فضيلة الشيخ يحي بن أبي بكر المال ( ارحساك )
وأوتفى هنا بذكر رواية شيخنا أحمد بن هابر هب ار الضحوي ثم المكي رحمه هللا حيث ذكر في
ثبته تحفة المريد قس ببم المس ببلس ببالت ص  : 74أ كةي ار من مش ببايخه ناولوه الس بببحة ورآها في يد

و منهم  ,وذكر منهم :

الش ب ببيخ حس ب ببن بن محمد المش ب بباط والش ب ببيخ محمد نور س ب ببيف والش ب ببيخ عبد هللا بن س ب ببعيد اللحجي
والشيخ المسند محمد ياسين الفاداني و يرهم ثم قال :
-

قال الشيخ الفاداني  :ناولني شيخنا عمر حمدا المحرسي سبحته ورأيتها في يده

قال ناولني السيد محمد علي الوتري سبحته ورأيتها في يده

-

قال ناولني شيخنا عبد ال ني المجددي سبحته ورأتها في يده

-

قال ناولني الش ب ببيخ يوس ب ببف بن محمد بن عالك الدين المزهاهي س ب بببحته ورأيتها في

قال ناولني الشيخ محمد عابد السندي سبحته ورأيتها في يده

يده

-

قال ناولني الشيخ عبد الخالق المزهاهي سبحته ورأيتها في يده

-

قال ناولني الشيخ عبد هللا بن سالم البصري ورأيتها في يده

-

قال ناولنيها الشيخ محمد حياة السندي ورأيتها في يده

-

قال كما في ثبته اإلمداد بمعرفة علو اإلس ب ببناد  :ناولنيها الش ب ببيخ محمد بن س ب ببليما

-

قال ناولني ياها الشيخ أبو عةما سعيد الجزائري

-

الم ربي

ناولها له الشيخ عثمان بن سعيد المقري عن سيدي أحمد حجي وفي يده سبحة

-

أخبره شبب ب ببيخه اإلمام الولي الصبب ب ببالح أبو سب ب ب ببحاه براهيم بن محمد بن علي التازي

-

قال أخبرني ش ببيخنا اإلمام العالمة أبو الفتح ابن الش ببيخ زين الدين العةماني ر ببي

-

قال أخبرني الش ب ب ب ب ببيخ أبو العباا أحمد بن أبي بكر الرداد س ب ب ب ب ببنة حدى وعشب ب ب ب ب برين

ر ي هللا عنه وفي يده سبحة
هللا عنه هازة تلفظ لي بها

وثماني مائة ورأيت في يده سبحة

 قال أخبرني قا ب ب ب ب ب ببي القض ب ب ب ب ب بباة مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بنبراهيم البكري الصديقي قراكة مني عليه وسماعا من لفظه مرتين ورأيت في يده سبحة

-

قال أخبرني الشيخ همال الدين يوسف بن محمد السرمري ورأيت في يده سبحة

-

قبال قرأت على شب ب ب ب ب ب ببيخنبا تقي البدين بن أبي الةنباك محمود بن علي و أريبت في يبده

سبحة

 قال أخبرني الحافظ مجد الدين عبد الصب ب ب ب ب ب ببمد بن أبي الجيش المقري قراكة عليه ورأيتفي يده سبحة قال قرئ على أبي ورأيت في يده سبحة

-

قال قرأت على أبي الفض محمد بن ناصر ورأيت في يده سبحة

-

قال قرأت على أبي محمد عبد هللا بن أحمد السمرقندي ورأيت في يده سبحة

-

قال قلت له سب ببمعت أبا بكر محمد بن علي السب ببالمي الحداد ورأيت في يده سب بببحة

فقال نعم

قال رأيت أبا نصر عبد الوهاب بن عبد هللا بن عمر ورأيت في يده سبحة

قال رأيت أبا الحسن علي بن الحسن بن القاسم الصوفي وفي يده سبحة

-

قال سببمعت أبا الحسببين المالكي يقول وقد رأيت في يده سبببحة فقلت يا أسببتاذ وأنت

-

قال كذلك رأيت أستاذي الجنيد وفي يده سبحة فقلت يا أستاذ لى اآل مع السبحة

لى اآل مع السبحة

قال كذلك رأيت أس ببتاذي س ببري بن الم لح الس ببقطي وفي يده س بببحة فقلت يا أس ببتاذ

-

وأنت مع السبحة

-

فقال كذلك رأيت أستاذي معروفا الكرخي وفي يده سبحة فس لته عما س لتني عنه

-

فقال رأيت أستاذي عمر المكي وفي يده سبحة فس لته عما س لتني عنه

فقال كذلك رأيت أستاذي بش ار الحافي وفي يده سبحة فس لته عما س لتني عنه

-

 فقال رأيت أس ب ببتاذي الحس ب ببن البص ب ببري وفي يده س ب بببحة فقلت يا أس ب ببتاذ مع عظم شب ب ب نكوحسب ب ب ببن عبادتك وأنت لى اآل مع السب ب ب بببحة فقال لي  :هذا شب ب ب ببيك كنا اسب ب ب ببتعلمناه في

البدايات ما كنا نتركه في النهايات أنا أحب أ أذكر هللا تعلى بقلبي ويدي ولساني ) اهب

وقد ذكر السند المسلس بالسبحة كةير من ارئمة ومنهم :

-

-

السيوطي في الحاوي  4/2عن أبي بكر بن داود في تحفة العباد

محمد عابد السندي في ثبته حصر الشارد  562/2وقال بعد ذكره :

( وأه المسب ببلسب ببالت قد أوردوا هذا المسب ببلس ب ب وأشب ببار السب ببخاوي لى الب طرقه وقال :

مدار روايته على أبي الحس ب ب ببن الص ب ب ببوفي وقد رمي بالو ب ب ببع  ,ورواية عمر المكي عن

الحس ببن معض ببلة  ,ثم س ببلس ببله من طريق آخر وس ببكت عنه ) اه قلت  :وقد يؤيد ما قاله

السخاوي ما تقدم ذكره عن الحسن عند ذكر من كره السبحة
 -الوادي آشي في ثبته ص  385ثم قال بعد ذكره :

( قال الشيخ أبو العباا أحمد بن أبي بكر الرداد  :يتبين من قول الحسن البصري أ
السبحة كانت موهودة متخذة في عهد الصحابة ر وا هللا عليهم لقوله هذا شيك كنا

استعملناه في البدايات وبداية الحسن من ير شك كانت مع أصحاب رسول هللا  فإنه
ولد لسنتين بقيتا من خالفة عمر بن الخطاب ر ي هللا عنه ورأى عةما وعليا وطلحة

ر ي هللا تعلى عنهم وحضر يوم الدار في قصة عةما وعمره أربع عشرة سنة وروى

عن عةما وعلي وعم ار بن حصين ومعق بن يسار وأبي بكر وأبي موسى وابن

عباا وهابر بن عبد هللا وخلق كةير من الصحابة ر ي هللا عنهم انتهى ملخصا ) اهب
 شيخنا أحمد هابر هب ار في ثبته ص  75ثم قال بعد ذكره  ( :قال الشيخ الفاداني :قال الشمح ابن الطيب  :أه المسلسالت قد أوردوا هذا المسلس  ,أورده القا ي
عيا

في مشيخته والقا ي أبو بكر بن العربي في مسلسالته والكناني والسلفي وأبو

الحسن ارنماطي و يرهم ) اهب

 و يرهم كةير وال تخلو منه أوةر الكتب المصنفة في المسلسالت وانظر أسامي طائفةوةيرة من كتب المسلسالت في كتاب فهرا الفهارا لشيخ مشايخنا الكتاني ومقدمة

وتاب هياد المسلسالت للسيوطي بتحقيق شيخنا مجد مكي
الرابعة

-

بعض ال رائب في ش

السبحة

كانت سبحة زبيدة قد اشترت سبحة بخمسين ألف دينار ( البصائر والذخائر م / 1
ه  / 3ص  145و 146ل )

 وكا للمقتدر العباسي سبحة قومت بمائة ألف دينار ذكر ذلك أبو محمد الحسن بنعيسى بن المقتدر ,وذكر أ والدته عمرة ,هارية المقتدر ,أخبرته ,ب

المقتدر

استدعى بجواهر ,فاختار منها مائة حبة ,ونظمها سبحة يسبح بها ,وأ هذه السبحة

عر ت على الجوهريين ,فقوموا ك حبة منها ب لف دينار ( وأوةر القصة 147 / 7
من نشوار المحا رة )
 وأعطى المقتدر ,قهرمانته زيدا  ,سبحة لم ير مةلها ( تاريخ الخلفاك  ) 384وكايضرب بها المة  ,ييقال :سبحة زيدا ( المنتظم 70 / 6ل )

 -ولما وزر علي بن عيسى للمقتدر قال :ما فعلت سبحة هوهر ,قيمتها ثالثمائة ألف

دينار ,أخذت من ابن الجصاص ؟ ,قال :في الخزانة ,فقال :تطلب ,فطلبت ,فلم توهد,

ف خرهها الوزير من كمه ,وقال :عر ت علي ,فاشتريتها ,فإذا كانت الجوهر ال تحفظ,

فما الذي يحفظ ؟ ,فاشتد ذلك على المقتدر ( المنتظم 70 / 6ل )

 -ولما عاد الخليفة القائم في السنة  451من منفاه في الحديةة لى ب داد ,بعةت ليه

زوهته أرسال خاتو  ,اثنتي عشرة حبة لؤلؤ كبا ار مةمنة ,وس لته أ يتخذ منها سبحة
يسبح بها ( المنتظم 207 / 8ل )

 وكا ربي الحسن محمد بن عمر العلوي الكوفي سبحة هوهر قيمتها مائة ألف دينار,طوه بها قنينة بلور للشراب ( المنتظم 212 / 7ل )

 -وكانت سبحة نصر الدولة ,صاحب ميافارقين ت  453من اللؤلؤ عدد حباتها مائة

وأربعو لؤلؤة ,وز ك حبة مةقال ,وفي وسطها الجب الياقوت ,وقطع بلخش ,قدرت
قيمتها ثالثمائة ألف دينار ( الوافي بالوييات 122 / 1ل )

 ولما استولى يوسف بن تاشفين على رناطة في السنة  ,479وهد لصاحبها سبحةهوهر ,من أربعمائة حبة ,وقومت ك حبة بمائة دينار ( ابن ارثير 155 / 10ل)

انتهى وانظر التعليق على الفرج بعد الشدة للتنوخي 147/1
هذا آخر المطا

وااله

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن

عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
اليمن – صنعاك
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