
1

التّْوِضيُح لَِكْيِفيِّة التّْسِبيِح
ِدَراَسٌة َحِديِثيٌّة ِفْقِهيٌّة

لحديثي عبد الله بن عمرو ويَُسْيََة

 ف التسبيحڤوأثر عائشة 

فف ليي
أ
أ تت

ربيع بن زكريا بن محمد أبو هرجة
-َحِفظَُه اللُّه-



مقدمة
¢

 أما بعد،
ْيَرة وأثششر عائشششة   ف التسششبيحڤفهذه دراسششة حديثيششة فقهيششة لحششديثي عبششد ال بن عمششرو وُيسششَ

وكيفية عقده، وكان سببها ما انتشر على صفحة من صفحات الشششبكة العنكبوتيششة من رسششم يَششٍد
ِد على أصششابعها علمششات زعم ناشششرها أنا الطريقششة الششتي كششان يجهلهششا ثم علمهششا ف كيفيششة عَشش

التسبيح فأرسل بعض الطلبة يسأل عن صحة هذه الطريقة.
 لهذين الحديثين والثر لبيان كيفية عقد التسبيح.فكان ذلك داعيا للرجوع

م ذكرت أقوال العلمششاء ف معششنى الحششديثين وبينتفخرجت الحديثين والثر تخريجا حديثيا ث
الطريقة الصحيحة ف كيفية التسبيح وبينت خطأ الطريقة المنشورة ومخالفتها للششدليل مخالفششة

ُهملسو هيلع هللا ىلصظاهرة، والواجب على المسششلم اتبششاع الششدليل الثششابت عن رسششول ال   ومعرفششة كيششف َفِهمَشش
.ملسو هيلع هللا ىلص  لننا مأمورون باتباع ما كانوا عليه من فهم ما جاء به الرسول ڤالسلف 

وكتب
ربيع بن زكريا بن محمد أبو هرجة

ه1442 من صفر 5الثلثاء 
م2020/09/22
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ولا
أ
: أ

.ڤتخريج حديث عبد ال بن عمرو 

خصلتان ل يحصيهما رجل مسششلم إل دخششل :« ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول ال  عن عبد ال بن عمرو قال
». الجنة وهما يسير ومن يعمل بما قليل

: وما هما يا رسول ال ؟ قالوا
يسبح أحدكم عشرا، ويحمد عشششرا، ويكششب عشششرا ف دبششر كششل صششلة، فتلششك خمسششون « : قال

ومائة باللسان وألششف وخمس مائششة ف المششيزان، وإذا أوى أحششدكم إلى فراشششه كششب ال وحمششده
وسبحه مائة فتلك مائة باللسان وألف ف الميزان.
». فأيكم يعمل ف يومه وليلته ألفين وخمسمائة سيئة

. يعد هكذا وعد بأصابعهملسو هيلع هللا ىلصولقد رأيت النبي :  قال
: يا رسول ال كيف ل نحصيها ؟ قالوا
: اذكر حاجة كذا، وحاجة كذا، حتى ينصششرف  يأت أحدكم الشيطاُن ف صلتِه فيقول له« : قال

».ولم يذكر، ويأتيه عند منامه فينومه ولم يذكر 

: وهاك تخريج الحديث
 وف578/13، ومن طريقششه الطششبان ف الكبششير 3189أخرجششه عبششد الششرزاق ف المصششنف ● 

،578/13 ومن طريقششه الطششبان ف الكبششير 143، وأبو نعيم ف مسششند أبي حنيفششة 727الدعاء 
 عن الثوري.2404والبزار ف المسند 
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، والطبان356 ومن طريقه عبد بن حميد ف المنتخب 3190وعبد الرزاق ف المصنف ●  
.727ف الدعاء 

عن معمر -بن راشد-
  

594والحميدي ف المسند ● 
 والنسششائي ف الكششبى394/23، والطششبي ف التفسششير 1216والبخششاري ف الدب المفششرد 

380، والّسّراج ف مسندِه 2404 والبزار ف المسند 605 والبيهقي ف شعب اليمان 10586
.727، والطبان ف الدعاء 954والخرائطي ف مكارم الخلق 

من طريق سفيان بن عيينة.
  

2012 ، وابن حبششان 394/23 والطششبي ف التفسششير926، وابن ماجششه 3410والتمذي ● 
383والسراج ف مسندِه 

من طريق إسماعيل بن ُعَلّيَة.
  

33/6وابن أبي شيبة ف المصنف ● 
926وابن ماجه 

954، والخرائطي ف مكارم الخلق 4093والطحاوي ف مشكل الثار 
من طريق محمد بن فضيل.

  

727 والطبان ف الدعاء 670وابن الُسني ف عمل اليوم والليلة ● 
من طريق حماد بن سلمة.
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727والطبان ف الدعاء ● 
من طريق ورقاء بن عمر اليشكري
ومن طريق أبي إسحاق الُحَمْيسي

ومن طريق عاصم بن علي الدوسي
ومن طريق أبي الحوص -سلم بن سليم-

ومن طريق إبراهيم بن طهمان.
  

509/11، وأحمد ف المسند 5065وأبو داود ● 
 والشششبيهقي ف السشششنن الكشششبى727، والطشششبان ف الشششدعاء 731/1والحشششاكم ف المسشششتدرك 

359/2
143، وأبو نعيم ف مسند أبي حنيفة 381والسراج ف مسنده 

من طريق شعبة.
  

،1348والنسائي ف الصغرى ● 
1272وف الكبى 

143، وأبو نعيم ف مسند أبي حنيفة 727، والطبان ف الدعاء 2018وابن حبان
من طريق حماد بن زيد

  

926وابن ماجه ● 
من طريق أبي يحيى التيمي
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وابن الجلح.
  

4091والطحاوي ف مشكل الثار ● 
من طريق موسى بن أعين.

  

10580والنسائي ف الكبى ● 
4088، والطحاوي ف مشكل الثار 40وابن أبي عاصم ف السنة 

727، والطبان ف الدعاء 2405والبزار ف المسند 
5608، والطبان ف الوسط 208وأبو الفضل الزهري ف حديثه 

10752، 7301والبيهقي ف شعب اليمان 
245/1، وأبو نعيم ف تاريخ أصبهان 21وأبو الشيخ ف المثال 

من طريق إسماعيل بن أبي خالد.
  

40/11وأحمد ف المسند ● 
2012وابن حبان 

2479، 2403والبزار 
من طريق جرير بن عبد الحميد.

  

43/4، وأبو الشيخ ف طبقات المحدثين بأصبهان 7485والطبان ف الوسط ● 
من طريق مالك بن مِْغَول.
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2953والطبان ف الوسط ● 
143، وأبو نعيم ف مسند أبي حنيفة 727وف الدعاء 

من طريق مِْسَعِر بن كَِداٍم.
 

382والّسّراج ف مسنده ● 
من طريق المسعودي.

 

4089والطحاوي ف مشكل الثار ● 
6215والطبان ف الوسط 

من طريق أبان بن صالح.
 

143وأبو نعيم ف مسند أبي حنيفة ● 
من طريق أبي حنيفة.

 

727والطبان ف الدعاء ● 
من طريق

زائدة بن قدامة
وأبي الحوص = سلم بن سليم-

 

727والطبان ف الدعاء ● 
4090والطحاوي ف مشكل الثار 

7



من طريق أبي بكر النّْهَشلي.
 

7035والطبان ف الوسط ● 
من طريق عبد العزيز بن أبي َرّواد

 

، وف الكششبى1355، والنسائي ف الصغرى 3486،شش 2411، والتمذي 1502وأبو داود ● 
، والطحشششاوي ف مششششكل الثشششار843 ، وابن حبشششان 732/1، والحشششاكم ف مسشششتدرك 1280
 والشششبيهقي ف السشششنن الكشششبى8568، وف الوسشششط 1773، والطشششبان ف الشششدعاء 4092

.33 وف الدعوات 359،267/2
من طريق العمش -سليمان بن مهران.

.727، والطبان ف الدعاء 2018وابن حبان ● 
من طريق أيوب السختيان.

وخالفهم العوام بن حوشب فرواه
عن عطاء بن السائب

عن أبيه
من قششال ف دبششر كششل صششلة مكتوبششة عشششر تحميششدات، وعشششر : « عن عبششد ال بن عمششرو قششال

تسبيحات وعشر تكبششيرات، وإذا أراد أن ينششام ثلثششا وثلثين تسششبيحة، وثلثششا وثلثين تحميششده
» هكذا موقوفا. وأربعا وثلثين تكبيرة وداوم عليها دخل الجنة
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.10587أخرجه النسائي ف الكبى 
.820وف عمل اليوم والليلة 

رواه هؤلء جميعا عن 
. النّبي ڤعطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ال بن عمرو بن العاص   .ملسو هيلع هللا ىلص… 

وهذا إسناد صحيح.
عطاء بن السائب بن مالك أو ابن زيد ثقة وكان قد اختلط.

ومن سمع منه قبل الختلطا فصحيح.
: وممن سمع منه قبل الختلطا

: سمعتهما بأخرة من زأذان  سفيان الثوري، وشعبة إل حديثين كان شعبة يقول
وحماد بن زيد، 

وسفيان بن عيينة
: كنت سمعت من عطاء بن السائب قديما ثم قششدم علينششا قدمششة : عن سفيان قال قال الحميدي

فسمعته يحدث ببعض ما كنت أسمعه فخلط فيه فاتقيته واعتزلته.
 

وحماد بن سلمة على خلف ف سماعه منه.
: حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مسششتقيم. اه قال يحيى بن معين

.72/7من الكامل لبن عدي 
وقال العقيلي حماد بن سلمة  سمع من عطاء بعد الختلطا وزهير وزائدة ووهيب ممن سمع

منه قبل الختلطا.
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وأبو السائب بن مالك أو ابن زيد ثقة.
 

فالسناد صحيح.
ول يضششر اختلطا عطششاء بن السششائب لن سششفيان الثششوري وشششعبة وحمششاد بن زيششد وزائششدة بن

قدامة، وحماد بن سلمة -على خلف فيه- وسفيان بن عيينة.
رووا هذا الحديث عن عطاء وهم ممن روى عنه قبل الختلطا.

وقد ذكرت رواية الثوري ف أول البحث.
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تفصيل رواية العمش ●
 

رو قششالرواه  : َعّثاُم بُن علٍي عِن العمِش عن عطششاء بن السششائب عن أبيششِه عن عبششَد ال بن َعْمشش
»  َيْعِقُد التْسبِيَحملسو هيلع هللا ىلصرأيُت رسول ال  «

 

أخرجه
 من طريقه.332 وف الدعوات الكبير 359/2، والبيهقي ف السنن الكبى 1502أبو داود 

حدثنا عبيششد ال بن عمششر بن ميسششرة ومحمششد بن قدامششة ف آخششرين والششبيهقي ف السششنن الكششبى
 من طريق محمد بن قدامة والتمششذي ف جامعششه4092، والطحاوي ف مشكل الثار 267/2

.3486 و3411
1355حدثنا محمد بن عبد العلى والنسائي ف الصغرى 

1280وف الكبى 
 

أخبنا محمد بن عبد العلى الصنعان
والحسين بن محمد الذراع واللفظ له.

 

843وابن حبان ف صحيحه 
359/2والبيهقي ف السنن الكبى 

 من طريق أحمد بن المقدام الِعْجلِي.1268، والبغوي ف السنة 184والسراج ف المسند 
 

732/1والحاكم ف المستدرك 
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331والبيهقي ف الدعوات الكبير 
من طريق علي بن عّثام

  

والطبان ف الوسط.
من طريق 

مسدد
ومحمد بن أبي بكر الُمقّدمِّي
وعبيد ال بن عمر القواريري

 

.1773والطبان ف الدعاء 
من طريق يوسف بن عدي 

 

.2406والبزار ف المسند 
حدثنا محمد عبد ال بن َبِزيغ

جميعا عن َعّثاِم بِن علٍي بِه.
» رأيُت النبّي ملسو هيلع هللا ىلص َيْعِقُد الّتْسبيَح : « بلفظ

» َرَأْيُت رسوَل الِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْعِقُد الّتْسبيَح : « وبعضهم رواه
ولم ينفرد به َعّثاُم بُن علٍي عن العمش.

تابعه أبو بكربن َعّياٍش.
رأيُت النششبّي : « فرواه عن العمش عن عطششاء بن السششائب عن أبيششه عن عبششد ال بن عمششرو قششال

».  َيْعِقُد الّتْسبِيَحملسو هيلع هللا ىلص
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أخرجه ف مجموع فيه ثلثة أجزاء.
لبي علٍي الرقاء

والخلدي
والبزاز

-233- 502رقم 
: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو بكر بن عياش به. حدثنا محمد

وإسناده حسن.
أبو بكر بن عياش

ثقة عابد إّل أنه لّما كب ساء حفظه وكتابه صحيح.
 

واختلف على أحمد بن الِمْقدام الِعْجلِي.
فرواه السراج -محمد بن إسحاق بن إبراهيم-.

». رأيُت النبّي ملسو هيلع هللا ىلص يعقد التسبيح «  عنه بلفظ3845ف مسنده 
». بيده «  عنه فزاد843–وخالفه أحمد بن يحيى بن زهير  عند ابن حبان- 

.1268وخالفهما علّي بن عبد ال بن مبشر الواسطي -عند البغوي 
». رأيت رسول ال يعقد للتسبيح فرواه عنه بلفظ «

.359/2وخالفهم ابن الباّغنِْدي -عند البيهقي ف السنن الكبى 
». يعقد التسبيح ف الصلة « فرواه عنه بلفظ

 

وأحمد بن المقدام العجلي صدوق صاحب حديث -كما ف التقريب-.
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والسراج هو المام الحافظ شيخ السلم ثقة متفق عليه كان من المكششثرين الثقششات الصششادقين
الثبات صدوق ثقة.

 وغيرها.264/1، تاريخ بغداد 828/3، الرشاد 1105الجرح والتعديل 
 

وأحمد بن يحيى بن زهير الُتْسَتري
:  362/14قال الذهبي ف سير أعلم النبلء 

المام الحجة المحدث البارع علم الحفاظ شيخ السلم .
 

وعلّي بن عبد ال بن مبشر الواسطي
:  25/15قال الذهبي  ف السير 

المام الثقة المحّدث.
 

وابن الباَغنِْدي محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد الرحمن أبو بكر الزدي.
كان كثير الحديث، رحل فيه إلى المصار البعيدة وعنى به العناية العظيمة، وأخذ عن الحفاظ
والئمة وكان َفِهًما حافظششا عارًفششا، وبلغششني أن عامششة مششا حششّدث بششه كششان يرويششه من حفظششه، قششال

: كثششير : ل أتمه ف قصد الكذب ولكنه خبيث التدليس، وُمَصِحٌف أيضششا أو قششال السماعيلي
التصحيف.

: لم يثبت من أمر ابن الَباَغندي ما يعاب سوى التدليس، ورأيت كافششة شششيوخنا يحتجششون قلُت
بحديثه ويخرجونه ف الصحيح. اه

.431-427 /3من تاريخ بغداد 
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فهذا حاصل الخلف ف رواية أحمد بن المقدام العجلي واللفظ الذي رواه السراج أرجحها.
والذي رواه أحمد بن يحيى وابن مبشر ل يعارضها وأبعدها ما رواه ابن الباغندي، وال أعلم.

–وتفششرد محمششد بن قدامششة بن أعين -وهششو ثقششة  كمششا ف التقششريب- فششروى الحششديث مختصششرا

» رأيت رسول ال ملسو هيلع هللا ىلص يعقد التسبيح بيمينه « بلفظ

وقد اختلف عليه فيها.
.1502فرواه أبو داود -ف سننه 

وعمر بن الحسن الحلبي.
.276/2عند البيهقي ف السنن الكبى 

» بيمينه « عن محمد بن قدامة بذا اللفظ
وخالفهما إسحاق بن إبراهيم.

.4092عند الطحاوي ف مشكل الثار 
ول » بيمينه « » فلم يششذكر رأيت رسششول ال يعقششد التسششبيح « فششرواه عن محمششد بن قدامششة بلفششظ

». بيده «

وإسحاق بن إبراهيم بن يونس المنجنيقي. 
: ثقة حافظ. قال ف التقريب
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لكن الراجح ما رواه أبو داود وعمر بن الحسن الحلبي عن محمد بن قدامة.
وقد خالف محمششد بن قدامششة جماعششة من الثقششات الششذين رووا الحششديث عن عّثششام بن علٍي فلم

» فهي زيادة شاذة. بيمينه « يذكروا فيه لفظ
» -كما سبق بيانه. بيده وانفرد أحمد بن يحيى بن زهير بزيادة «

فالثابت إذن من رواية العمش.
». رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعقد التسبيح: «  رواية

». رأيت رسول ال ملسو هيلع هللا ىلص يعقد التسبيح «

هشششذا، والعمش -سشششليمان بن مهشششران- سشششمع من عطشششاء ف الختلطا، لكن هشششذه الروايشششة
مختصرة وقد رواها الثوري وغيره.

وقد ذكرت رواية الثوري أول البحث.
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أ : يي أتف تث
.ڤتخريج حديث ُيَسْيَرَة 

ْيَرَة -وكششانت من المهششاجرات- قششالت عليكن بالتهليششل «: ملسو هيلع هللا ىلصقششال لنششا رسششول ال  : « عن ُيسششَ
والتسشششبيح والتقشششديس ول تغفلن فتنسشششين الرحمشششة واعقشششدن بالنامشششل فشششإنن مسشششئولت

)1( ». مستنطقات

289/10 و389/2، وابن أبي شيبة ف المصنف 198/5، وإسحاق بن راهوية ف المسند 35/45أخرجه أحمد  )1(
 ، وابن310/8، وابن سعد ف الطبقات 3583 والتمذي 1501 وأبو داود 1570، وعبد بن حميد ف المنتخب 

.842حبان 
.3285وابن أبي عاصم ف الحاد والمثان 

 و3586 ، وابن أبي خيثمة ف تاريخه 1772،1771 والدعاء 5016 والوسط 74،73/25والطبان ف الكبير 
 .732/1، والحاكم ف المستدراك 3587

.2831والبخاري ف التاريخ الكبير معلقا 
.206والدوري ف أسئلته لبن معين 

.333والبيهقي ف الدعوات الكبير 
 وابن374/11 و44/6 والخطيب ف تاريخ بغداد 7873 وف معرفة الصحابة 68/2وأبو نعيم ف حلية الولياء 

.142/20 ، والمزي ف تذيب الكمال 284/7الثير ف أسد الغابة 
1164 ، والشجري ف المالي 85-83/ 1، وابن حجر ف نتائج الفكار 20/28وابن عساكر ف تاريخ دمشق 
 من طرق عن هان بن عثمان عن أّمِه687، وأبو بكر الشافعي ف الغيلنيات 50/2والملخص ف المخلصيات 

ُحَميَضة بنت يا سر عن جدتا يسيرة -وكانت من المهاجرات.
وهذا إسناد ضعيف.

هانئ بن عثمان الجهني أبو عثمان.
.232/8ذكره البخاري ف التاريخ الكبير 

=.102/9وابن أبي حاتم ف الجرح والتعديل 
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= ولم يذكرا فيه جرحا ول تعديل.
.2192، ومسلم ف الكنى 583/7وابن حبان ف الثقات 

.4086والذهبي ف المقتنى ف سرد الكنى 
هوقال ابن حجر ف التقريب مقبول. ا

يعني إذا توبع وإّل فلين.

وُحَمْيَضُة بنت ياسر
.2463ذكرها ابن حبان ف الثقات 

.5897، والميزان -كما ف اللسان- 6982والذهبي ف الكاشف 
: مقبولة. قال ابن حجر ف التقريب

.325/35: ُأَسْيَرة أم ياسر النصارية لها صحبة وكانت من المهاجرات. اه من تذيب الكمال  وُيَسْيَرة ويقال
: ُنَسْيَرة بالنون أيضا. ويقال

فمدار هذا الحديث على هانئ بن عثمان ولم يوثقه أحد.
وقد انفرد به فلم يتابع عليه، فهو لِين بل ليس له إل هذا الحديث الواحد فقط وكذا أُمه.

: هذا الحديث ل نعرفه إّل من حديث هانئ بن عثمان. قال التمذي
:  229/18وسكت عنه الحاكم ف المستدرك -كما ف المطبوع لكن قال الحافظ ف إتحاف المهرة 

بعد أن عزاه للحاكم
: صحيح السناد، فال أعلم. : وقال قال

=: صحيح. وقال الذهبي ف تعليقه على المستدرك
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= وحسنه النووي ف الذكار.
.87/1والحافظ ف نتائج الفكار 

.1340واللبان ف صحيح أبي داود 
 -لكنه حّسنه لشواهد وهي حديث عبد ال بن عمرو المتقدم، وأثر عائشة الت وف هذا 2835وصحيح سنن التمذي 

كله نظر لما سبق من حال هانئ بن عثمان وأمه.
فكلهما مجهول، وال أعلم.
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أ : يي أتف تث
.ڤ تخريج أثر عائشة

: : رأتششني عائشششة أسششبح بتسششابيح معي فقششالت عن أبي تميمة عن امرأة من بني ُكَلْيب قالت● 
)1(أين الشواهد ؟ تعني الصابع.

390/2أخرجه ابن أبي شيبة ف المصنف  )1(
حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الّتْيمّي به.

». طريف بن مجالد  « وإسناده ضعيف لجهالة المرأة التي روى عنها أبو تميمة واسمه
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 ●. ثث ى ألحدتي
أن معنف يي يي تب

وأل ألعلمأء فف
قت أ
أ

: 280/2قال الصنعان ف التيسير بشرح الجامع الصغير 
» كان يعقد التسبيح «

هعلى أصابعه، خوف النسيان، أو لتشهد له فإنن مستنطقات مسؤولت. ا

: 601/8وقال ف التنوير شرح الجامع الصغير 
» يعده بعقد أصابعه ليعرف قدر العدد الذي شرع نحو التسبيح والتحميششد كان يعقد التسبيح «

والتكبير عقيب الصلوات فإنه عدد معين ل يتجاوزه أو مطلق الذكر لتحوز أنامله أجر العبادة.
ها

: 273/7وقال ابن رسلن ف شرح أبي داود 
» والتكبششير والتهليششل وغششير ذلششك من الذكششار ممششا هششو ف رأيت رسول ال ملسو هيلع هللا ىلص يعقد التسبيح «

: بالنامششل منَهششا، وهي : بأصششابع يششده اليمششنى، يعششني » أي بيمينششه « : وف رواية ابن قدامة معناه
رؤوس العقد من الصابع.

:  233/6وقال الّسهار نُفورّي ف بذل المجهود 
:  233/5: يعقد النامل بالتسبيح وقال المناوُي ف فيض القدير  » أي « يعقد التسبيح

» على أصابعه. اه كان يعقد التسبيح «

ِد بالنامششل معششروف عنششد العششرب ُد العَشش ف الحديث مشروعية عقششد التسششبيح على النامششل وعقْشش
. قديما وحديثا
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: والمراد بالنامل إما
الصابع أو رؤوس الصابع.
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د ●  ى " عقت
يي معنف

وأل ألعلمأء فف
قت أ
ح أ يي سيب

لتت
" .أ

: 329/7قال الصنعان ف التنوير شرح الجامع الصغير  ●
: اْعُدْدَن با مرات التسبيح. واعقدن بالنامل » أي « : قوله

وفيه ندب عِد الذكر وَعْقِدِه بالنامل لن الكل طاعات. اه

: 146/2وقال ف التيسير 
: اعُدْدَن عدد مرات التسبيح وتالييه با . اه واعقدن بالنامل أي

: معنى« تالَيْيِه» أي التحميد والتكبير. قلُت

: 355/4قال المناوُي ف فيض القدير  ●
: اعددن مرات التسبيح با، وهذا ظاهر ف عِد كششل أصششبع على » أي واعقدن بالنامل : « قوله

حدته، ل ما يعتاده كثير من العِد بٌِعَقِد الصابع. اه

:  170/3وقال المظهري ف المفاتيح شرح المصابيح ● 
: اعددن عدد مرات التسبيح بأصابعكن. اه : «واعقدن بالنامل» يعني قوله

: 130/3وقال ابن الملك ف شرح المصابيح  ●
: عّده. «واعقدن بالنامل» عقد الشيء بالنامل

: 1605/4وقال القارّي ف مرقاه المفاتيح  ●
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: عقششد : بعقششدها أو برؤوسششها، يقششال «واعقدن »  اعششددن عششدد مششرات التسششبيح « بالنامششل» أي
: عده. الشيء بالنامل

24



أمل ؟●  تف
مأ ألمرأد من ألاأ

: قال بعض أهل العلم● 
: ما تحت الظفر من الصابع. النامل جمع أْنَمَلٍة وهي

-هي رؤوس الصابع.
-النملة المفصل الذي فيه الُظْفر.

: أطراف الصابع الولى من مفاصل كل الصابع. -النامل
والنمَلة، واحدة النامل وهي رؤوس الصابع.
والْنَمَلة واحدة النامل وهي أطراف الصابع.

: قال بعض أهل العلم● 
النامل جمع أنملة، والنملة العقدة من الصابع.

: العقدة. -النملة من الصابع

: 271 ف تحرير ألفاظ التنبيه $قال النووي 
: فتح الهمزة وضششمها وكسششرها مششع تثليث الميم أفصششحهن وأشششهرهن النملة فيها تسع لغات

فتح الهمزة مع ضم الميم.

: ف كششل أصششبع : أطراف الصابع. وقال الشششافعي وأصششحابنا : النامل قال جمهور أهل اللغة
: أبششو عمششرو الشششيبان، وأبششو -غير البام ثلث أنامل، وكذا قاله جماعششة من أئمششة اللغششة منهم

اهحاتم الِسجْستان، والَجرمي وغيرهم. 
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: ما رجحششه النششووي ف ضششبط أنملششة وأنا بفتح الهمششزة وضششم الميم، قششد عششّده البعض من قلت
: الفتح فيهما. لحن العوام ورجح آخرون

: 626/2»   المصباح المنير قال الفيومي ف «
: رؤوس الصششابع وعليششه قششول : النامششل : العقششدة، وبعضششهم يقششول النملششة من الصششابع

: المفصل الذي فيه الظفششر وهي بفتح الهمششزة وفتح الميم أكششثر من ضششِمها، : النملة الزهري
وابن قتيبة يجعل الضم من لحن العوام، وبعض المتأخرين من النحاة حكي تثليث الهمزة مششع

اه تثليث الميم فيصير تسع لغات.

وقد تطلق النامل ويراد با الصابع.
: 426/2قال ابن المبد ف الدر النقي 

: الصبع. : وهي : واحدة النامل النملة

:  730/3وقال ف 
النملة إحدى النامل، وهي عقد الصابع.

: 51وقال الُهنائي ف المنتخب من كلم العرب 
)1(: النامل.  ويقال للصابع

64التوقيف على مهمات التعاريف   )1(
482/5، مقايس اللغة 319مختار الصحاح 

 وغيرها.1836/5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
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والخلصة أن أهل اللغة ذكروا ف تعريف النملة ثلثة أقوال.

ول
ول ألاأ

: ألقت
: رؤوس -أطراف- الصابع الذي يكون فيه الظفر. قول جمهور أهل اللغة أن النملة هي

يي
أنف ول أليث

: ألقت
: قول جماعة من أهل اللغة

: عقد الصابع، وكل إصبع فيه ثلث عقششد سششوى البام ففيششه عقششدتان. - ولم أن النملة هي
–يتفق أهل اللغة على تسمية عقد الصابع  سوى العقدة التي فيها الظفر- أنامل.

ألثث ول أليث
: ألقت

: النامل. : الصابع فيقال للصابع قول بعض أهل اللغة أن النامل هي

27



ح ؟ ● يي سيب
لتت

ةت أ يي
قف كيي

بعد أن َبّينّا معنى النامل -كما ذكر أهل اللغة-.
فكيف َيُعد المسلم التسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من أنواع الذكر التي تحتاج إلى عششّد

 يعقششدملسو هيلع هللا ىلص وجششدنا فيشه التصششريح بأنششه رأى النششبي ڤإذا نظرنششا إلى حششديث عبششد ال بن عمششرو 
التسبيح بيده.

.509/11» عند أحمد   يعقدهن ف يدهملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول ال  : « ففي رواية شعبة

1216» عنششد البخششاري ف الدب المفششرد   يعششّدهن بيششدهملسو هيلع هللا ىلصفششرأيت النششبي  « وف روايششة سششفيان
». يعقدها بيده « 594وعند الحميدي 

».  يعقدهن بيدهملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول ال  : « وف رواية حماد بن زيد
.1272 والكبى 1348عند النسائي 

» عند ابن السني ف عمششل اليششوم  يعقدهن بيدهملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول ال  « وف رواية حماد بن سلمة
.670والليلة 

». رأيت رسول ال َيُعّد هكذا وعّد بأصابعه « وف رواية الثوري
.3189عند عبد الرزاق ف المصنف 

وهؤلء الرواة الذين سبق ذكرهم سمعوا من عطششاٍء قبششل الختلطا -على خلف ف حمششاد بن
سلمة- كما سبق ذكر ذلك -وقد وردت هذه الجملة ف رواية بعض الششرواة الششذين سششمعوا من

عطاء بعد الختلطا فتكون روايتهم متابعة لمن روى عنه قبل الختلطا.
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ثث ؟ يي ألحدتي
د فف أليي د تب و ألعقت

أ
ألعّد أ مأ ألمرأد تب

ف
ف

هل المراد الَعُد أو العقد على أصابع اليد فنُعّد على كل إصبع تسبيحة أو تحميد أو تكبيرة.

أو المششراد العششُد على أنامششل الصششابع الششتي يكششون فيهششا الظفششر فنعششد على كششل أنملششة تسششبيحة أو
تحميد أو تكبيرة.

أو المراد العد على أنامل الصابع وكل إصبع له ثلث أنامل.

وهل المراد باليد التي يعقد عليها التسبيح اليمنى أو اليدين اليمنى واليسرى ؟

وأبب : ألجب

أما المراد من اليد التي ورد ذكرها ف الحديث فقد وردت مفردة مضافة  « بيده » أو « ف يششده »
والمفرد المضاف يفيد العموم أي أن التسششبيح يكششون على اليششدين، ول يصششح تخصششيص هششذا

: إن المراد التسبيح على اليد اليمنى لن لفظ « بيمينه » لم يثبت -كما سششبق العموم  بأن نقول
تفصيل ذلك-.

ِبُح ثلث ِبح الُمسششَ وأما الَعُد فهل يكون على النامل أعني أنامل الصششبع الواحششدة، بحيث ُيسششَ
تسبيحات على كل إصبع وتسبيحتين على البام، فهذا ليس بظاهر من الحديث أعني ل يدل

وإنما ذكرت فڤ عليه ظاهر الحديث، فإّن النامل ل ذكر لها ف حديث عبد ال بن عمرو 
:  كما سبق -لكنها ل تدل- على فرض صششحته- على أنامششل الصششابع أيڤ ُيَسْيَرة حديث
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أن كل إصبع له ثلثة أنامل -وإنما تدل على أن  كل إصششبع لهششا أنملششة واحششدة هي الششتي يكششون
فيها الظفر -على ما قاله جمهور أهل اللغة-.

ولم يتفق أهل اللغة على تسمية عقد الصابع أنامل بل ذكروا لها أسماء أخرى ممششا يششدل على
تفريقهم بين النامل -التي هي أطراف الصابع الششتي يكششون فيهششا الظفششر وبين غيرهششا من عقششد

الصابع.

وعندئٍذ يكون التسبيح على الصابع فيُعُد على كل إصبع تسبيحة ، فيسبح على كل يششد خمس
تسبيحات .

ُد على كششل أو يكون التسبيح على النامل- والْنَملة هي طرف الصبع التي فيها الظفششر - فيعُشش
أنملة تسبيحة ، فيسبح على كل يد خمس تسبيحات.

والفرق بينهما أن التسبيح ف الولى على الصابع ، وف الثانية على النامل.
ولكن أي الطريقتين أرجح ؟ 

 ، عقد التسبيح بيده، وظاهرملسو هيلع هللا ىلصقد سبق ذكر الروايات التي فيها كيفية الَعِد أو العقد وأن النبي 
هذه الروايات أنه كان يسبح على أصابعه.

$وقد جاء التسبيح على الصابع نصا ف رواية سفيان الثوري 
 َيُعُد هكذا وَعّد بأصابعه ».ملسو هيلع هللا ىلص« رأيت رسول ال 

 عقد التسبيح على يده . ملسو هيلع هللا ىلصفهذه الرواية مبينة للمراد من الروايات الخرى التي فيها أنه 
.فالراجح أن التسبيح يكون على أصابع اليدين

30



لاصةت وألجف

ضعيفان . ڤ صحيح، وأن حديث ُيَسْيَرَة وأثر عائشة ڤأن حديث عبد ال بن عمرو 
 كششان يعقششد التسششبيح وغششيره من الششذكرملسو هيلع هللا ىلص على أن النششبي ڤودل حششديث عبششد ال بن عمششرو 

كالتحميد والتكبير والتهليل - قول: ل إله إل ال - فدل على مشروعية عِد التسبيح وغيره.
ودّل على أن آلة عِد التسبيح وغيره هي اليد، وقد وردت ف الحديث مفردة مضافة « ف يده » 

« بيده »
والمفرد إذا أضيف أفاد العموم فلفظة « يده ».

يراد با اليدان - اليمنى واليسرى - 
ولم تثبت لفظة « بيمينه » الواردة ف الحديث من روايششة العمش - سششليمان بن مهششران - كمششا

سبق بيانه- فدّل على أن العّد يكون على اليدين.
وذكر الرواة الذين سمعوا من عطاء قبل الختلطا وغششيرهم ممن سششمع منششه بعششد الختلطا أن

 كان يعقد التسششبيح بيششده أو ف يششده وهششذا ظششاهره أنششه كششان يعقششد على أصششابعه أو علىملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
أطراف أصششابعه -وهي النامششل الششتي يكششون فيهششا الظفششر- وهششذا محتمششل أن يكششون كششان يعقششد
التسبيح على أصابعه ومحتمل أن يكون كان يعقد التسبيح على أنامله ، والفرق بِين ظاهر بين
عقد التسبيح على الصششابع وبين عقششده على أطششراف الصششابع الششتي يكششون فيهششا الظفششر- وهي
ُبع النامششل- لكن النتيجششة واحششدة وهي أن من يسششبح سششيعقد تسششبيحة أو غيرهششا على كششل ُأصششْ

أوَأْنَمَلة فيعد على كل يد خمس تسبيحات أو غيرها .
ومع أن هذا هو ظاهر لفظ « يعقدهن بيده ».

أعني هذين الحتمالين :
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الول : أن عقد التسبيح كان على الصابع .
الثان : أن عقد التسبيح كان على النامل.

إل أنه قد ثبت ما يرجح أحد هذين الحتمالين وهو رواية سفيان الثوري ، ولفظها : 
 َيُعُد هكذا وعّد بأصابعه ».ملسو هيلع هللا ىلص« رأيت رسول ال 

فهذا نّص يرجح الحتمال الول، وهو أن الَعّد يكون على الصابع أصابع اليدين 
فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك من الذكار التي تحتاج إلى عششٍد  يكششون العششُد

على أصابع اليدين.

أل : أ سوأ وهيف

ُد التسششبيح والتحميششد والتكبششير والتهليششل على ُد أو َعقْشش فقششد يقششول قائششل: أل يمكن أن يكششون عَشش
أصابع أو أنامل اليد اليمنى ، خاصة وقد صششحح بعض الكششابر من أهششل العلم روايششة العمش

التي رواها عنه محمد بن قدامة ؟ 

وأبب :  لجب أ  قف

َمن صحح رواية العمش التي رواها عنه محمششد بن قدامششة الششتي تششدل على أن التسششبيح يكششون
باليد اليمنى من أكابر أهل العلم فله أن يعمل با فيسبح على أصابع يده اليمنى على الصششحيح

وقد يرى تحسين حديث ُيَسْيرَة فيجعل التسبيح على أنامل اليد اليمنى .
لكن من ظهر له الحق ف مسألة من المسائل كمسششألتنا هششذه وجششاء البيششان بششأن روايششة « بيمينششه »
التي رواها محمد بن قدامة عن العمش شاذة فعليه أن يتبع الدليل، وقششد تقششدم تخششريج روايششة

العمش.
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وتبين شذوذ رواية  « بيمينه ». 
فالصواب أن التسبيح وغيره يكون على أصابع اليدين - كما دل عليه الدليل -.

وبذا نعلم خطششأ هششذه الطريقششة المنشششورة على الشششبكة العنكبوتيششة، ومخالفتهششا لمششا ثبت عن
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ومن تبعهمڤ وأن يتبشششع الصشششحابة ملسو هيلع هللا ىلصوعلى المسشششلم أن يتبشششع الشششدليل الثشششابت عن النشششبي 
.ملسو هيلع هللا ىلصبإحسان ف فهمهم الذي فهموه ، فإن الفوز العظيم إنما هو ف طاعة ال ورسوله 

ِديًدا (﴿ ا اّلِذيَن آَمنُششوا اّتقُششوا اَل َوُقولُششوا قَششْوًل سششَ ْر َلُكْم70 يَششا َأُيهَشش اَلُكْم َوَيْغفِشش لِْح َلُكْم َأْعمَشش ) ُيصششْ
]71 - 70 [الحزاب : ﴾ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اَل َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِيًما 

وكتب ربيع بن زكريا بن محمد أبو هرجة 
الثلثاء 

ه 1442 من صفر 5
م 2020/9/22
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