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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 

 
   

 قدمةـــــــــــــالم
إفَّ الحمػػػ   دحمػػػ يع كدهػػػستغديه كدهػػػسباهللعم كدتػػػكن سػػػو مػػػف  ػػػهللكهلل أداهػػػدو كمػػػف هػػػغ وت 

غضػلؿ فػال دػو م لػهم كأ ػه  أف   إلػه إ  هللا أعمولدوم مف غه ع هللا فال مضػؿ لػهم كمػف 
 كح ع    هللغؾ لهم كأ ه  أفَّ محم ان عس ع كهللهكلهم أمو ست :

إفَّ أفضػػؿ مػػو اعسدػػل سػػه المهػػلـ فػػف حغوسػػهم كأداػػم مػػو تضػػل سػػه المػػؤمف أكتوسػػه ن ػػهللع هللسػػه 
هسحوده كستوللم فإفَّ نلؾ خغػهلل مػو سفػهللؼ فغػه اتكتػوتم كسمضػل فغػه اتداػو م سػؿ دػك 

ـ أهسوب هتو ة التس  كهللاحسه كطمأدغدسه كفالحه فف  ؿ أمكهللعم كدك ماسوح ل ؿ خغػهلل أعظ
غدوله التس  فف ال دغو كاآلخهللةم فوفَّ ن هلل هللا ستولل غيحغف القلػكبم كغللػك فػ أدوم كغيػندب 
تهكسىهوم كغينغب مو هللافى علغهوم كغفليهو سو عػٌّ كلػٌؿف فسىاخػؽ فػف  داػه كهللضػكاده دود ػ ى 

 مطم د . 
كمػػو أحػػكجى المهػػلمغف الغػػـك إلػػل ن ػػهلل هللا ستػػوللف ستػػ  أف ا لهمَّػػت حػػكلهـ الخطػػكبم      

كا هللأٌست سغدهـ الاسفم كس اعل علغهـ اتع اءم كمو أفقهللىدـ إلل دكهلل الن هلل لغس ًٌ  مو ا سدػؼ 
حغوسهـ مف ظالـو كفهػو و كضػغوعم فولبالػ  عػف هللا ستػولل مفػغس   دغػوء سفػغب ا دهػوف 

غكغػػ  المؤتسػػ  كغدهػػوؽ  ػػهللكهللدو متػػه إلػػل حغوسػػه اتخهللكغػػ  ال ا مػػ م كالكتػػكع فػػف حغوسػػه ال د
 فغهو مم نلؾ أههؿ موغ كف إ  إنا ادسسه ا دهوف علل داهه.

كللػػنًٌ هلل فضػػو ؿ كفكا ػػ    عػػ َّ لهػػو ك  حفػػهللم كغ اػػف أدػػه مػػف ألػػؿًٌ التسػػو ات كأحٌسهػػو إلػػل 
 لدسه.هللام كمف أههؿ الطهلليؽ كأغههللدو كأتهللسهو إلل هللضكاده ك 

فلك سأمَّلت أخف ال هللغـ فف ستض اتن وهلل المػأوكهللةم كعوغدػت  لموسهػو لكلػ سهو هػهل  علػل 
اللهوف   سحسوج إلل  سغهلل له و أك عدوءم وـ لك طولتت مو أع َّ هللا لؿَّ كعػال للمي ػسبلغف 

 سهو مف عسو ع لتلمت أفَّ ن هلل هللا مف ألؿًٌ التسو ات كأفلحهو ل  كف ال دغو كاآلخهللة.

 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة



 8  
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 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

مهلـ مطولب سن هلل هللا ستولل فػف  ػؿ كتػتم سقلسػهم كسلهػودهم كسلكاهللحػهم كدػنا الػن هلل فول
مػػف أعظػػـ مظػػودهلل كسػػهللادغف الستلػػؽ سػػو ستػػوللم ك  هػػغمو أن ػػوهلل مػػو ستػػ  الٌفػػالةم فػػإف 
الػػن هلل عسػػو ة سهللفػػم  هلللػػوت فػػوحسهو عدػػ  هللام كغدػػوؿ سهػػو اتلػػهلل التظػػغـ  كف م ػػق  أك 

 ستب كله .
ّمػػو سحػػػ ك  ال ػػػهللغت  كدفكفػػػهوم  ل ػػف غدسبػػػف للمهػػػلـ أف غ ػػكف فػػػف ن ػػػهللع  ستػػػولل ملس

م كفػػػحوسسه كسػػوستغهـ سإحهػػوف إلػػػل غػػـك الػػ غفف تلػػػؿ دػػنا ك غػػهللع ممػػػو كدػػ م الدسػػف 
 ن هللسه فف ودوغو سحوف المسكاضم دنا  فتدفف  خسوهلل دنا المكضكع.

 ك وف مدهلف فف دنا السحث دك: 
 د  أكؿ ن هلل لهـ . سهلللمت لألعالـ النغف كهلل ت أهموؤدـ عاك ن: 

ّء مػف اآلغػ م  ّكت اآلغوت القهللآدغ  الل هكهللدوم مم سغوف هللتـ اآلغػ م فػإف ن ػهلل لػ وودغون: ع
 تلت: مف اآلغ  ) نا(.  

 وولوون: خهلللت اتحو غث كاآلووهلل الكاهلل ة فف السحثم كدهلت فغه اآلسف: 
  كالسػػوب إف كلػػت الحػػ غث سلاظػػهم أحغلػػه مسو ػػهللة الػػل مفػػ هللع اتفػػلفم كأن ػػهلل ال سػػوب

ّء كالفاح  كهللتـ الح غثم دنا عد  أفحوب ال سب الهس م أمو إف  وف فف  غهللدػو  كالل
ّء كالفػاح  كهللتػـ الحػ غثم كدػنا  لػه مػم ن ػهلل هللاكم الحػ غث إف  فإددف أن ػهلل أغضػون اللػ

 لـ غن هللع المؤلؼ.
  ف لػػـ غ ػػف إنا  ػػوف الحػػ غث فػػف الفػػحغحغف أك أحػػ دمو ا ساغػػت سػػنلؾ فػػف السخػػهللغ م كا 

فػػف أحػػ دموم سحوػػت فػػف الهػػدف اتهللستػػ م كا   سحوػػت فػػف سػػوتف  سػػب الحػػ غث فغهمػػو ك  
 مف المفداوت كالمهودغ  ك غهللدو.

  حوكلػػت تػػ هلل المهػػسطوع أف أسػػغف  هلللػػ  الحػػ غثم فػػإف  ػػوف الحػػ غث فػػف الفػػحغحغف أك
أحػػ دمو ا ساغػػت سسخهللغلػػهم كفػػف حػػوؿ عػػ ـ كلػػك  الحػػ غث فغهمػػو أن ػػهلل  ػػالـ أ مػػ  دػػنا 

 كالسخهللغ م ك غهلل نلؾ ممو كتات علغه.ال أف مف  سب الح غثم 
 هللاستون: كضتت أتكاهون للدفكص الكاهلل ة فف السحثم كدف اآلسف: 

  ّدهللاف  ف لآلغوت القهللآدغ .چ     چالقكهوف الم
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 تكهو السدفغص الهاللغ  )) ((ف لألحو غث الدسكغ . 
 .                الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحوس  القكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ف) (ف آلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوهلل

 كاتسضت خط  السحث سقهغمه علل مسحوغف كخوسم . 
 المسحث اتكؿ: كفغه والو  مطولب. 

 المطلب اتكؿ: ستهللغؼ الن هلل لب  كافطالحون.
 المطلب الوودف: متودف الن هلل.

 المطلب الوولث: فضؿ الن هلل كأكهللا ع كح مهم كفغه والو  فهللكع.
 الاهللع اتكؿ: فضؿ الن هلل ست  الفالة.

  وهلل الكاهلل ة ست  الفالة.الاهللع الوودف: اتن
 الاهللع الوولث: ح ـ ن هلل هللا ستولل.

 المسحث الوودف: كفغه خمه  مطولب.
 المطلب اتكؿ: هللفم الفكت سولن هلل مطلقون.

 المطلب الوودف: هللفم الفكت سولن هلل ست  الفالة.
 المطلب الوولث: ا ههللاهلل سولن هلل ست  الفالة.
 ستلغـ.المطلب الهللاسم: اللههلل سولن هلل ست  الفالة لل

 خوم : الهللأم الهللالحالمطلب ال
ّت فغهو أدـ الدسو   السف سكفلت إلغهو.   كأمو الخوسم  فق  أكل

فأهػػػػػأؿ هللا السػػػػػهلٌل الػػػػػهلٌلحغـ أف غداػػػػػم سػػػػػهم المػػػػػؤمدغف كالمؤمدػػػػػوت كالمهػػػػػلمغف كالمهػػػػػلموتم               
كأف غلتله مف السوتغوت الفولحوتم ك الحم  مف تسؿ كمف ست م فػإف أفػست فمػف هللام 
ف أخطػػػػأت فمػػػػف داهػػػػفم كفػػػػلل هللا كهػػػػلـ علػػػػل هػػػػغ دو محمػػػػ  كعلػػػػل آلػػػػه كأفػػػػحوسه  كا 

                                                                                                                                                                                       كأسسوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه.            
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 المطمب األول
ْكر لغًة واصطالحاً   تعريف الذِّ

وً ف   تىوؿ اٍلً هى نيٍ هللنام كى ٍفءى غىٍن يهلليعي ًنٍ هللنا كى ٍ هللي ليبى ن: مىٍف ىهللي نى ىهللى ال َّ النًٌ
ػوًف ًضػ   (ُ) ٍ هللي ًسوللًٌهى : الػنًٌ

ًسوٍلقىٍلػػػًب ًضػػػ    ػػػكهللىةهم كى ػػػوًت نىاليػػػهي مىٍ هي ػػػو ا ٍدفى ٍغػػػهلليعي: سىػػػؿ ديمى تىػػػوؿ  ى ٍضػػػميكمى هم كى نىاليػػػهي مى الدًٌٍهػػػغىوًف كى
 م كىديكى غىٍأًسف ًفف الل بىً  ًلمىتىوفو مدهو :(ِ)ليبىسىوفً 

ػػػٍفءى أىٍن يػػػهلليعي نيٍ ػػػهللنا   ػػػهلٍلتي ال َّ ػػػو غيٍدطىػػػؽي سًػػػًهم غيقىػػػوؿ: نى ى ػػػوًفم أىٍم مى لىػػػل اللًٌهى ػػػٍفءي غىٍلػػػهلًلم عى أك ن: ال َّ
ًنٍ ػػػهللنا ًإنىا دىطى  ٍسػػػ ىعي كى ٌسًػػػؾى عى ػػػً  هللى ًمٍدػػػهي تىٍكلػػػه سىتىػػػولىل: ًِّنٍ ػػػهللي هللىٍحمى ٍدػػػهيم كى ػػػ ٍَّوتى عى ٍقػػػتى ًسوٍهػػػًمًه أىٍك سىحى

 . (ّ)ّى ىهلًلغَّو{
ػل:   ػٍف فىسىػل ميكهى ٍفًء ًفػف اٍلقىٍلػًبم ًضػ   الدًٌٍهػغىوًف. تىػوؿ سىتىػولىل ًح ىوغىػ ن عى وهللي ال َّ وَّوًدغون: اٍهًسٍحضى

وًدغهي ًإ َّ  و أىٍدهى مى ٍغطىوفي أىٍف أىٍن يهللىعي{ ِّكى ال َّ
(ْ) . 

ػكىاءه ًسو ٍخسىػوهلًل   ػؿم هى ػَّّ كىلى ٌسًػًه عى ٍتدىػل ًنٍ ػهلًل اٍلتىٍسػً  ًلهللى ٍ هللي ًسمى أىمَّو ًفف اً ٍفًطالىًح: فىغيٍهػسىٍتمىؿ الػنًٌ
ٍهػأىلىًسًه كى ي  ػٍف نىاسًػًه أىٍك ًفػاىوًسًه أىٍك أىٍفتىوًلػًه أىٍك أىٍح ىوًمػًه أىٍك سًػًسالىكىًة ً سىوسًػًه أىٍك ًسمى ً  عى هللَّ و ًػًه اٍلميلى أىٍك عى

سىٍتًظغًمهً  ٍ هلًلًع كى ٍمً ًع كى ي سىٍكًحغً ًع كىحى سىٍمًلغً ًع كى لىٍغًه ًسسىٍقً غًهًه كى وًء الوَّدىوًء عى ًسًإٍد ى
(ٓ). 

م  ـى ػو سىقىػ َّ ػوًء الوَّدىػوًء ًسمى م فىغى يكفي ًسمىٍتدىل ًإٍد ى و ًسمىٍتدنل أىخىصَّ ًمٍف نىًلؾى ٍ هللي اٍفًطالىحن غيٍهسىٍتمىؿ النًٌ كى
وً هللً  ػٌصً تىٍكلػه   يكفى هى ٍتدػل اتخى غيً ػغهللي ًإلىػل اً ٍهػًسٍتمىوؿ ًسهىػنىا اٍلمى ػٍن يكهللىًةم كى اٍلمىتىوًدف اتٍخهللىل اٍلمى

} لىًنٍ هللي اَّللًَّ أىٍ سىهللي وًء كىاٍلميٍد ىهلًل كى الىةى سىٍدهىل عىًف اٍلاىٍح ى  .(ٔ)سىتىولىل:ًِّإفَّ الفَّ

                                                           
ّة سف عس  هللا  (ُ) د أ سول كف م كاهسكطف  ماته م سولك ءم أسك الحهفم ال كففم المتهللكؼ سول هو فدك علف سف حم

دػ(م غدظهلل: سوهللغخ ُٖٗكالقهللاءات.)ت سب ا . كدك مؤ ب الهلل غ  التسوهفم كاسده اتمغفم مف سفودغاه: متودف القهللآفم
 .ْٖ/ٕمتلـ المؤلاغف ف َّْ/ُُسب ا  

سغ م للسوج التهللك م  (ِ)  .ِّٖ ص ماهلل ات الهللا ب فِْٔ/َّّٔ
 (.ِهكهللة مهللغـ اآلغ  ) (ّ)
 (.ّٔهكهللة ال هؼ مف اآلغ  )( ْ)

  . َِِ/ُِ ال كغسغ المكهكع  الاقهغ   ((ٓ
 (.ْٓهكهللة التد سكت مف اآلغ  ) (ٔ)
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

تىػػٍكؿ الدَّسًػػفًٌ   ػػًف اَّللًَّ  كى ػػو غىهلٍلًكغػػًه عى ٍهػػأىلىًسف ًفغمى ػػٍف مى ًنٍ ػػهلًلم عى ػػبىلىهي اٍلقيػػهلٍلآفي كى ػػٍف  ى سىتىػػولىل: )مى
) وً ًلغفى و أيٍعًطف الهَّ ؿ مى  .  (ُ)أىٍعطىٍغسيهي أىٍفضى

ػوًء كىاٍلميٍد ىػ ػًف اٍلاىٍح ى لىػل السٍَّاًهػغهلًل سًػأىفَّ دىٍهػفى ًنٍ ػهلًل اَّللًَّ عى الىًة عى ٍ هللى  ىٍغهللى الفَّ تىلىًت اآٍلغى ي النًٌ هلًل فىلى
ـي ًمػػ ٍهػػأىلىً  أىٍعظىػػ ٍغػػهللى اٍلمى ٍغػػهللى سًػػالىكىًة اٍلقيػػهلٍلآًف كى ى ٍ هللى  ى ػػً غثي الػػنًٌ تىػػؿ اٍلحى ػػوم كىلى ٍدهيمى ػػالىًة عى ٍف دىٍهػػًف الفَّ

ػػالَّفى  سَّػػل ًإفَّ اٍسػػفى عى ػػص  ديػػكى اتٍ وىػػهللي ًعٍدػػ ى اٍلايقىهىػػوًء. حى كىًدػػفى الػػ  عىوءي. كىدىػػنىا اً ٍهػػًسٍتمىوؿ اتخى
(ِ) 

ٍضػػًم نىدىػػبى ًإلىػػل أىدَّػػهي اٍلحى  . تىػػوؿ: أىٍفػػؿ كى ػػوّه ًلػػؾى ًمػػفى اٍلمىتىػػوًدف مىلى ولىهي ًلبىٍغػػهلًل نى ًقغقىػػ يم كىأىفَّ اٍهػػًسٍتمى
نى ىػهللى  لىٍغػًهم كى ػؽًٌ كىالوَّدىػوًء عى ػو غىسىتىلَّػؽي ًسسىٍتًظػغـً اٍلحى وهلًلعي ًسلىٍاًظًه ًممَّ و سىتىسَّ ىدىو ال َّ ٍ هلًل ديكى مى ػً غثى  النًٌ اٍلحى

لىػػل اٍلميهىػػوًلهلًل ٍسػػًف تيٍدايػػنو اٍمسىدىػػ أىفَّ الدَّسًػػفَّ  ػػالىـً عى َـّ تىػػوؿ:))ًإدًٌف  مى ًمػػٍف هللى ًٌ الهَّ ػػأى ويػػ ضَّ سَّػػل سىكى حى
)) لىػػػل طيٍهػػػهللو  ىهلًلٍدػػػتي أىٍف أىٍن يػػػهللى اَّللَّى سىتىػػػولىل ًإ َّ عى
ػػػالىـً لىػػػٍغ ى (ّ) ػػػكىابي الهَّ : لى ػػػالَّفى م تىػػػوؿ اٍسػػػفي عى

م أىٍم ًللوَّدىػػػوًء كىالسَّتٍ  و ًلػػػنىًلؾى ػػػكعن ػػػسىسيهي مىٍكضي ػػػهلٍلًعف  هى ػػػوّه  ى لىٍغػػػًه مىلى ٍ هلًل عى م فىػػػًإٍطالىؽي الػػػنًٌ أىٍم  -ًظػػػغـً
لىٍغًه الوَّكىابي  -عىالىتىسيهي  ٍغثي ديكى تىٍكؿه غيٍسدىل عى وسىهى ي أىٍم ًمٍف حى اٍلمي ى

(ْ) . 
 
 

                                                           
(م مف ِِٔٗم سهللتـ )ُْٖ/ٓم  لوء  غؼ  ودت تهللاءة الدسف  أخهللله السهللمنمم  سوب فضو ؿ القهللآفم سوب مو (ُ)

كؿي اَّللًَّ ح غث أسف هتغ  الخ هللم : تىوؿى هللىهي ٍهأىلىًسف م تىوؿى مى بىلىهي اٍلقيهلٍلآفي عىٍف ًنٍ هلًلم كى : مىٍف  ى ؿَّ َّّ كىلى : " غىقيكؿي الهللَّب  عى
وً هلًل ا لىل هى ـً اَّللًَّ عى فىٍضؿي  ىالى م كى وً ًلغفى و أيٍعًطف الهَّ ؿى مى ٍلًقًه " توؿ السهللمنم: )ح غث أىٍعطىٍغسيهي أىٍفضى لىل خى ـً  ىاىٍضًؿ اَّللًَّ عى ل ىالى

 حهف  هللغب(.
أخن الاقه كالح غث كالدحك  مماههللم مح ثم فقغه مدك محم  علف سف محم  عاٌلف سف إسهللادغـم الس هللمم ال وفتف (ِ)

 م غدظهلل:دػ(َُٕٓ تعف محم  سف محم  سف لوهلل هللا  كعس  الهللحغـ سف حهوف ك غهللدـم كسف هلل لإلتهللاء كا فسوء)
هلل لف م كاتعالـُْٖ/ْخالف  اتوهلل   . ُٕٖ/ٕ لل

(م كتوؿ اتلسودف فف الهومش: ُٕسهللتـ )ُٖ/ُأخهللله أسك  اك م  سوب الطهوهللةم سوب أىغهلل  الهالـ كدك غسكؿم  (ّ)
وًلهلًل م عىًف اٍلميهى (ِٗٓسهللتـ )ِِٕ/ُ(ف كالحو ـ فف المهس هللؾ ُٖٕسهللتـ )ِّٗ/َِ)فحغح(ف كالطسهللادف فف ال سغهللم

: " ًإدًٌف  ىهلًلدٍ  م أىدَّهي أىسىل الدًَّسفَّ ٍسًف تيٍداينو  تىوؿى أىم ويَـّ اٍعسىنىهللى ًإلىٍغًه كى سَّل سىكىضَّ لىٍغًه حى ـٍ غىهللي َّ عى لىٍغًه فىلى لَّـى عى تي أىٍف كىديكى غىسيكؿي فىهى
لىل طيٍههللو  ً غثى  مأىٍن يهللى اَّللَّى ًإ َّ عى و أىٍخهللىجى ميٍهًلـه حى وعي ًسهىنىا اللٍَّاًظ " ًإدَّمى هللًٌلى ـٍ غيخى لى ٍغًفم كى ٍغخى هلٍلًط ال َّ لىل  ى ًحغحه عى ً غثه فى دىنىا حى

لىل الدًَّسفًٌ  م أىفَّ هللىليالن مىهللَّ عى ًف اٍسًف عيمىهللى م عى ٍف دىوًفمو م عى وًؾ ٍسًف عيٍومىوفى حَّ لىغٍ  الضَّ لَّـى عى سَّل كىديكى غىسيكؿي فىهى لىٍغًه حى ـٍ غىهللي َّ عى لى ًه كى
أى ويَـّ اٍعسىنىهللى ًإلىٍغًهم   .ِٗٓ ص لندسفلسلخغص ال غدظهلل:سىكىضَّ

 .ّٔٗ/ُالاسكحوت الهللسودغ   هللح اتن وهلل الدككغ م لمحم  سف عالف  (ْ)
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 المطمب الثاني
 معاني الذكر

ػػػكهللو  لىػػػل ًعػػػ ًَّة أيمي ٍ هللي ًفػػػف اٍلقيػػػهلٍلآًف عى ػػػوم أيٍطًلػػػؽى الػػػنًٌ ٍتدىغىػػػٍغًف الل بىػػػًكغٍَّغًف أىٍك كىاًحػػػ و ًمٍدهيمى ًسوٍعًسسىػػػوهلًل اٍلمى
ٍلدىػػػوعي{ ّى لىػػػل اٍلقيػػػهلٍلآًف اٍلتىًظػػػغـً دىٍاًهػػػًه ًفػػػف ًمٍوػػػؿ تىٍكلػػػه سىتىػػػولىل: ِّكىدىػػػنىا ًنٍ ػػػهلله ميسىػػػوهللىؾه أىٍد فىػػػأيٍطًلؽى عى
(ُ) 

ٍ هلًل اٍلحى  لىٍغؾى ًمفى اآٍلغىوًت كىالنًٌ تىوؿ: ِّنىًلؾى دىٍسليكعي عى {كى  . (ِ)ً غـً
ٍ هلًل أىفَّ اتهلٍلضى   سيػػكهلًل ًمػػٍف سىٍتػػً  الػػنًٌ لىقىػػٍ   ىسىٍسدىػػو ًفػػف الَّّ لىػػل السَّػػٍكهللىاًة ًفػػف تىٍكلػػه سىتىػػولىل: ِّكى كىأيٍطًلػػؽى عى

} وًلحيكفى غىهلًلويهىو ًعسىوً م الفَّ
سىٍغػً م  (ّ) م تىػوؿ الّ  ًمغفى لىػل  يسيػًب اتٍدًسغىػوًء اٍلميسىقىػ ًٌ م كىأيٍطًلػؽى عى

 :  يػؿ(ْ)
ـٍ  ػنيكا ًمػٍف  يكدًػًه آًلهىػ ن تيػؿ دىػوسيكا سيهلٍلدىػودى ي ـٍ اسَّخى تىػوؿ سىتىػولىل: ِّأى م كى ً سىوبو ًمػٍف  يسيػًب اتٍدًسغىػوًء ًنٍ ػهلله

ًنٍ هللي مىٍف تىٍسًلف{ دىنىا ًنٍ هللي مىٍف مىًتف كى
(ٓ)  

هللي  لىل مىٍف مىًتف كىاٍلً سىوبي اآٍلخى ػٍف سىقىػ َّمىًدفم كىديػكى أىٍم دىنىا ديكى اٍلً سىوبي اٍلميدىَّّؿ عى لىػل مى اٍلميدىَّّؿ عى
ػػٍفءو ًمٍدهىػػو أىفَّ اَّللَّى أىًنفى سًػػأىٍف سىسًَّخػػنيكا ًإلىهنػػ لىػػٍغ ى ًفػػف  ى م كى ػػحيؼي سيػػكهللي كىالف  و السَّػػٍكهللىاةي كىا ٍدًلغػػؿ كىالَّّ

و ًسبىٍغهلًل نىًلؾى  ًت اآٍلغى ي أىٍغضن هللى تىٍ  فيهًٌ . كى ًمٍف  يكًف اَّللًَّ
(ٔ)   . 

ٍغػثي ًإفَّ كىأيٍطلً   ًؼ ًمػٍف حى ػهللى ٍتدىػل ال َّ ًسمى م كى ػهللًٌ ٍغػهلًل كىال َّ غى يػكفي ًفػف اٍلخى ػغًتم كى ٍتدىػل الفًٌ ٍ هللي ًسمى ؽى الػنًٌ
ـٍ ً سىوسنػو ًفغػًه ًنٍ ػهللي ي  ٍلدىػو ًإلىػٍغ ي ّى ػو تىٍكلػه سىتىػولىل: ِّلىقىػٍ  أىٍد ػهللى ًسًهمى تىػٍ  فيهًٌ ػو. كى و غيػٍن ىهللي ًسًهمى وًحسىهيمى {فى ـٍ

(ٕ) 
تىٍكليهي: ِّكى  {كى ًلقىٍكًمؾى دَّهي لىًنٍ هلله لىؾى كى اً 

(ٖ). 

                                                           
 (.َٓهكهللة اتدسغوء مف اآلغ  ) (ُ)
 (.ٖٓهكهللة آؿ عمهللاف اآلغ  ) (ِ)
 (.َُٓهكهللة اتدسغوء اآلغ ) (ّ)
ّسغ م الملقب سمهللسضل (ْ) لبكمم دحكمم مح ثم أفكلفم أفله مف  مدك محم  سف محم م أسك الاغضم الحهغدف ال

ّسغ  سولغمف مكاهط  دػ( .َُِٓمف سفودغاه:  سوج التهللك  فف  هللح القومك م)ت  مكمكل ع سولهد م كمد ؤع فف 
 .ِِٖ/ُُف متلـ المؤلاغف ّْٕ/ِد غ  التوهللفغف  غدظهلل:

 (.ِْوء مف اآلغ  )هكهللة اتدسغ (ٓ)
ّم  (ٔ)  .ُْٖ/ ِِغدظهلل: ساهغهلل الهللا
 (.َُهكهللة اتدسغوء مف اآلغ ) (ٕ)
ّخهللؼ مف اآلغ  ) (ٖ)  (.ْْهكهللة ال
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

ػهللى سًػنىًلؾى  تىٍ  فيهًٌ لىقىػٍ   (ُ)كأطلؽ الٌن هلل سمتدل ا ستوظ كمو غحفؿ سه اٍلكىٍعظيم كى تىٍكلػه سىتىػولىل ِّكى
} ٍ هلًل فىهىؿ ًمٍف مي ًَّ هللو هلٍلدىو اٍلقيهلٍلآفى ًللنًٌ غىهَّ
(ِ). 

اٍ  ٍ هللى فى ـي النًٌ ٍد ي {كتىٍكله سىتىولىل:ِّأىفىدىٍضهلًلبي عى و ميٍههلًلًفغفى و أىٍف  يٍدسيـٍ تىٍكمن حن
 م(ّ)

 
ػػػكىاًعظى (ْ)تىػػػوؿ الػػػهللَّاًّم    ػػػوً حى كىاٍلمى ـي الدَّفى ػػػٍد ي ٍتدىػػػل: أىدىػػػهللي   عى : اٍلمى

ػػػدًَّ  (ٓ) ٍ هللي ًفػػػف اله  م كىأيٍطًلػػػؽى الػػػنًٌ
نىًلؾى ًفف تىٍكؿ الدًَّسفًٌ  لىل اللٍَّكًح اٍلمىٍحايكًظم كى ػٍفءو : )) كى ىسىبى الدَّسىًكغًَّ  عى ٍ هلًل  يػؿ  ى اَّللَّي ًفػف الػنًٌ

ٍفءو ًمفى اٍل ىوً دىوتً  (ٔ)(( ٍ هلًل  ىسىبى اَّللَّي ًفغًه  يؿ  ى ؿ  ًللنًٌ أىم: تفَّ اللٍَّكحى مىحى
(ٕ)  . 

 
 
 

                                                           
ّم (ُ)  كساهغهلل اسف  وغهلل عد  دنع اآلغ  مف هكهللة القمهلل. فساهغهلل الهللا
 (.ُٕهكهللة القمهلل اآلغ  ) (ِ)
ّخهللؼ اآلغ  ) (ّ)  (.ٓهكهللة ال
ّمم فخهلل ال غفم أسك عس  هللام المتهللكؼ سوسف الخطغب. مف دهؿ دك محم  سف عمهلل سف  (ْ) الحهغف سف الحهفم الهللا

لغهو دهسسهم كأفله مف طسهللهسوف. فقغه كأفكلف  وفتفم مس لـ أسف س هلل الف غؽ ماههللم أ غبم هللحؿ  مكل  سولهللم كا 
م وـ تف  مو كهللاء الدههلل كخهللاهوف. كاهسقهلل فف دهللاة ك وف غلقب سهو  غخ ا هالـ.  ّـ ست مو مههلل فف التلـك إلل خكاهلل
سدغت له الم اهلل  لغلقف فغهو  هللكهه كعظوسه. ك وف  هللهه حوفال سوتفوضؿ. مدحه هللا ت هللة فو ق  فف السألغؼ 

هلل لف ّّ/ٓ. غدظهلل: طسقوت ال وفتغ  ال سهللل دػ( َٔٔكالسفدغؼم ف وف فهللغ  عفهللعم )ت   .َِّ/ٕف  كاتعالـ لل
ّم (ٓ) ّخهللؼ. مغدظهلل: ساهغهلل الهللا  عد  اآلغ  الخومه  مف هكهللة ال
لوء فف تكؿ هللا ستولل كدك النم غس أ الخلؽ وـ غتغ ع كدك  أخهللله السخوهللم:  سوب س ء الخلؽم سوب مو (ٔ)

كعقلت دوتسف سولسوب  توؿ :  خلت علل الدسف م  حفغف ( مف ح غث عمهللاف سف َُّٗسهللتـ )ُُٔٔ/ّأدكفم
فأسوع دو  مف سدف سمغـ فقوؿ )اتسلكا الس هللل غو سدف سمغـ( . تولكا ت  س هللسدو فأعطدو مهللسغف وـ  خؿ علغه دو  مف أدؿ 

ل دوؾ دهألؾ عف دنا  الغمف فقوؿ )اتسلكا الس هللل غو أدؿ الغمف إن لـ غقسلهو سدك سمغـ(. تولكا ت  تسلدو غو هللهكؿ هللا تولكا
اتمهلل توؿ ) وف هللا كلـ غ ف  فء  غهللع ك وف عهلل ه علل الموء ك سب فف الن هلل  ؿ  فء كخلؽ الهموكات 
كاتهللض(. فدو ل مدو  ندست دوتسؾ غو اسف الحفغف فودطلقت فإنا دف غقطم  كدهو الههللاب فكهللا لك  ت أدف  دت 

  .سهلل سهو
 .َِٗ/ٔفسح السوهللم  (ٕ)
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 
 المطمب الثالث

 فضل الذكر وأوراده وحكمو
ّلسػػػهم كلمػػػو  ػػػوف ن ػػػهلل هللا هػػػسحوده كستػػػولل علػػػل  تلػػػؿ أدمغػػػ  الػػػن هلل كم ودسػػػه كعظػػػغـ مد
ّلػ  المدغاػ  التلغػ م ككهلل ع كاهلل  سػولقهللآف كالهػد م كلػه  ال هللل  مف اتدمغ م كله الم ود  كالمد
ح مه مف أتكاؿ الاقهوءم لنا هأن هلل  ؿ كاح  مدهو فف فػهللع مهػسقؿم فغ ػكف دػنا المطلػب 

 م سمالن علل والو  فهللكع :
 :الاهللع اتكؿ    

 فضؿ الن هلل ست  الفالة
لػػػغ ً ـ كأىهللفتهػػػو فػػػف  ىهلللػػػوس ـ :)) أ  أيدسػػػ  ـ س تػػػوؿ الدسػػػف  ّ ودػػػو عدػػػ  مى خغػػػهلل أىعمػػػول ـ كأ

ػػػػ ك ـ فسىضػػػػهللسكا أىعدػػػػوتهـ كغىضػػػػهللسكا  كخغػػػػهلله ل ػػػػـ مػػػػف إعطػػػػوء الػػػػندب كالػػػػكهللؽ كأىف سىلقػػػػكا عى
أىعدوت ـ؟ تولكا كمو ناؾ غو هللهكؿ هللا توؿ ن هللي هللا ((
(ُ). 

ػػ ؿ أىم الًتسػػو  أىفضػػؿ   أفَّ هللهػػكؿ هللا كأخػػهللج السهللمػػنم عػػف أسػػف هػػتغ  الخػػ هللم  هي
ّم   ىهلللػػ  عدػػ  هللا غىػػـك القغومػػ ؟ توؿ:))الػػنا هللكف هللا  وغػػهللان. تلػػت: غػػو هللهػػكؿ هللا كًمػػف البػػو
ػهللب سهػغاه فػف ال اػوهلل كالم ػهلل غف حسػل غد هػهلل كغخسضػب  مػون  فف هسغؿ هللا؟ توؿ: لك ضى

 .(ِ)ل وف النا هللكف هللا أفضؿ مده  هللل ((

                                                           

(ممف ح غث أسف ال هلل اء ّّٕٕسهللتـ )ْٗٓ/ٓم مو لوء فف فضؿ الن هللهللمنمم  سوب ال عكاتم سوب أخهللله الس (ُ)
كت  هللكل ستضهـ دنا الح غث عف عس  هللا سف هتغ  موؿ دنا سهنا ا هدو  كهللل ستضهـ عده  . توؿ أسك عغهل( :

 .فأهللهله(م توؿ ال غخ اتلسودف : )فحغح(
دىنىا توؿ السهللمنم: ) (مّّٕٔسهللتـ )ْٖٓ/ٓم مو لوء فف فضؿ الن هللأخهللله السهللمنمم  سوب ال عكاتم سوب  (ِ)

ً غًث  ىهللَّاجو  و دىٍتهلًلفيهي ًمٍف حى ً غثه  ىهلًلغبه ًإدَّمى  (.حى
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

ـٍ  ى كتوؿ  وي ي ػ ه :))أى ى أيحى ًٌ ـٍ كى ى غى يػكفي أىحى سىٍهًسقيكفى ًسًه مىٍف سىٍتػ ى ي م كى ـٍ سىقى ي ٍغ نو سيٍ هلًل يكفى ًسًه مىٍف هى
ػػػسًٌحيكفى  . تىػػػوؿ: سيهى ػػػكؿ اَّللًَّ هي م تىػػػوليكا سىلىػػػل غىػػػو هللى ػػػدىٍتسيـٍ ػػػو فى ػػػدىمى ًمٍوػػػؿ مى ػػػٍف فى ـٍ ًإ َّ مى ػػػؿ ًمػػػٍد ي أىٍفضى

الىةو وى  ٍلؼى  يؿ فى كفى خى سي ىسًٌهللي سىٍحمى يكفى كى ((كى وىالىًوغفى الىونو كى
(ُ). 

تىػػػوؿ الدَّػػػكىًكم  
ػػػٍسًحم تىػػػوؿ اٍسػػػفي (ِ) ػػػالىًة الف  ٍ هللي سىٍتػػػ ى فى ٍ هلًل ًفػػػف الدَّهىػػػوهلًلم الػػػنًٌ : أىٍ ػػػهللىؼي أىٍكتىػػػوًت الػػػنًٌ

ٍتتى ًل ىٍكًدًه سىٍ هى يعي اٍلمىالىً  ى ي  ٍ هللي نىًلؾى اٍلكى ؿ النًٌ و فيضًٌ : ًإدَّمى عىالَّفى
تيهلٍلآفى اٍلاىٍلػهلًل م تىوؿ سىتىولىل: (ّ) ِّكى

ًإفَّ تيهلٍلآفى اٍلاىٍلهلًل  ىوفى مىٍ هيك نا{
َـّ (ْ) ػ و ويػ مىوعى لَّل اٍلبى ىاةى ًفف لى ً غًث اٍلمىهلٍلفيكًع ))مىٍف فى ًفف اٍلحى م كى

ػ و  ٍ تىسىػٍغًف  ىودىػٍت لىػهي  ىػأىٍلهلًل ًحلَّ ػلَّل هللى َـّ فى ػٍم ي ويػ سَّػل سىٍطليػمى ال َّ كىعيٍمػػهللىةو  تىتىػ ى غىػٍن يهللي اَّللَّى سىتىػولىل حى
 م(ٓ)سىومَّ و سىومَّ و سىومَّ و((

وًلػػؾه   ػػػهلًلعى مى ًمػػٍف ديدىػػو  ى كى
ػػػٍمً ف تٍلػػؿ اً ٍدً ػػػبىوؿ  (ٔ) ػػػالىًة اٍلاىٍلػػهلًل ًإلىػػػل طيليػػكًع ال َّ ـى سىٍتػػ ى فى ػػػالى اٍل ى

ـٍ ًحغدىً نو  غيٍ هللىعي الدٍَّكـي ًعٍد ىدي ٍ هلًل كى ًسولنًٌ
(ٕ). 

 
 

      
                                                           

 . (م مف ح غث أسف دهللغهللة ّْٖسهللتـ )ُٖٔ/ُأخهللله السخوهللمم  سوب اتنافم سوب الن هلل ست  الفالةم  (ُ)
ّ هللغوم محغف ال غف. مف أدؿ دكل مف تهللل  دك غحغل سف  هللؼ سف مهللم سف حهفم الدككم )أك ((ِ الدكاكم( أسك 

ّمدو  . دػ( ٕٔٔم )تحكهللاف لدكسف  م ؽ. عالم  فف الاقه ال وفتف كالح غث كاللب م ستلـ فف  م ؽ كأتوـ سهو 
هلل لف ُٓٔ/ٓطسقوت ال وفتغ  للهس ف غدظهلل:  ّادهللة ُٖٓ/ٗف كاتعالـ لل  .ِٖٕ/ٕف كالدلـك ال

 .ٖٔم ُٓم ْٔم ّّص م عس هللا سف عس  الهللحمف الحضهللمغ  غدظهلل: ((ّ

  (.  ٖٕهكهللة ا ههللاء مف اآلغ  ) (ْ)
أخهللله السهللمنمم  سوب الهاهللم سوب ن هلل مو غهسحب مف الللك  ست  فالة الفسح حسل سطلم ال م  م  (ٓ)
 م توؿ أسك عغهل: )دنا ح غث حهف  هللغب(.(م مف ح غث أد  ٖٔٓسهللتـ )ُْٖ/ِ

مولؾ اتفسحف اتدفوهللم إموـ  اهلل الهلهللةم كأح  ات م  اتهللست  عد  أدؿ الهد . أخن دك مولؾ سف أد  سف  (ٔ)
ّدهللمم كهللسغت  الهللأمم كدظهللا هـم كله إلغه الهلل غ  لغأسغه فغح وه فأسل كتوؿ: التلـ  التلـ عف دوفم مكلل اسف عمهللم كال

المكطأف كساهغهلل  هللغب  مف سفودغاه: دػ(.ُٕٗ)ت مغال ع ككفوسه سولم غد  مفأسوع الهلل غ  فلل  سغف غ م مولؾ مغؤسل
ف كفغوت اتعغوف ٓ/َُف سهنغب السهنغب ِٖ - ُُال غسوج المندب ص غدظهلل:   القهللآفف كلمم فقهه فف الم كد .

ُ/ّْٗ. 
 ُّٕ/ُف حو غ  ال هكتف ْٕ/ِ م للحطوبمكادب الللغؿ(ٕ) 
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 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 الفرع الثاني
 الصالة االذكار الواردة بعد

غهػػف ن ػػهلل هللا كالػػ عوء المػػأوكهلل عقػػب الفػػالةم إمػػو ستػػ  الاهللغضػػ  مسو ػػهللة إنا لػػـ غ ػػف لهػػو 
مػو ستػ  ا دسهػوء مػف الهػد  الست غػ   فػالة  هد  ست غ   فالة الالػهلل كفػالة التفػهللم كا 
الظههلل كالمبهللب كالت وءف تفَّ ا هػسباوهلل غتػكض دقػص الفػالةم كالػ عوء هػسغؿ الحظػكة 

 .(ُ)  السقهللب إلل هللا سولفالةسولوكاب كاتلهلل ست
كغػػأسف سوتن ػػوهلل علػػل السهللسغػػب السػػولفم كغقسػػؿ ا مػػوـ علػػل الحوضػػهللغفم لػػوعالن غهػػوهللع إلػػل 

 .(ِ)إنا فلل أتسؿ علغدو سكلهه( المحهللابم توؿ همهللة: ) وف الدسف 
غقكؿ: )أهسباهلل هللا( والوونم أك )اهسباهلل هللا التظغـ الػنم   إلػه إ  دػك الحػفَّ  -ُ 

لغػػػؾ الهػػػالـم القغػػػ ـك كأسػػػكب إلغػػػه( والوػػػون. وػػػـ غقػػػكؿ: )اللهػػػـ أدػػػت الهػػػالـ كمدػػػؾ الهػػػالـم كا 
) ػوف إنا هػلـم كفػف  سسوهلل ت كستولغت غو نا اللالؿ كا  هللاـ( لمو هللكل وكسوف أف الدسف 

لاػػظ إنا ادفػػهللؼ مػػف فػػالسهم اهػػسباهلل والوػػونم كغقػػكؿ: اللهػػـ أدػػت الهػػالـ كمدػػؾ الهػػالـم 
 .(ّ)  هللاـ(سسوهلل ت غو نا اللالؿ كا

م وػػـ غقػػكؿ: )اللهػػـ أعدػػف علػػل ن ػػهللؾ ك ػػ هللؾ كحهػػف عسو سػػؾ( لحػػ غث متػػون سػػف لسػػؿ
م فقػوؿ: إدػف أكفػغؾ س لمػوت سقػكلهف فػف  ػؿ فػالة ػ أك فػف  سػهلل تػوؿ: )لقغدػف الدسػف 

 .(ْ) ؿ فالة ػ اللهـ أعدف علل ن هللؾ ك  هللؾ كحهف عسو سؾ(
  

                                                           

 .ُٗٗ/ِالاقه ا هالمف كأ لسهم للّيحغلف  غدظهلل: (ُ)
كأخهللج مهلـم  (فْْٖسهللتـ )ّٕٖ/ُأخهللله السخوهللمم  سوب فا  الفالةم سوب غهسقسؿ ا موـ الدو  إنا هلـم  (ِ)

ّب ُٕٔٔسهللتـ )ُّٓ/ِ سوب فالة المهوفهللغفم سوب اهسحسوب غمغف ا موـم  توؿ: ) دو إنا  (م عف السهللاء سف عو
 ه(.أحسسدو أف د كف عف غمغدهم فغقسؿ علغدو سكله فلغدو خلؼ هللهكؿ هللا 

 (.ُٗٓسهللتـ )ُْْ/ُالمهول  كمكاضم الفالةم سوب اهسحسوب الن هلل ست  الفالةم  أخهللله مهلـم  سوب (ّ)
سهللتـ َْٕ/ُ(ف كالحو ـ فف المهس هللؾم ُِْٓسهللتـ )ُٔٓ/ُأخهللله أسك  اك م  سوب الكسهللم سوب فف ا هسباوهللم  (ْ)
ٍغفً (م كتوؿ: )ََُُ) ٍغخى هلٍلًط ال َّ لىل  ى ًحغحه عى ً غثه فى وعي دىنىا حى هللًٌلى ـٍ غيخى لى   (.م كى
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 ( 7( السنـة )    العـدد )

غقهللأ آغػ  ال هللهػفم كهػكهللة ا خالص:ِّتػؿ دػك هللا أحػ {م كالمتػكنسغف ِّتػؿ أعػكن سػهللب  - ِ
الالػػؽ{م ِّتػػؿ أعػػكن سػػهللب الدػػو {م كالاوسحػػ ف لمػػو هللكل الحهػػف سػػف علػػف هللضػػف هللا عدهمػػو 

: )مػف تػػهللأ آغػػ  ال هللهػػف فػف  يسػػهلل الفػػالة الم سكسػ م  ػػوف فػػف نمػػ  تػوؿ: تػػوؿ هللهػػكؿ هللا 
 .(ُ)هللا إلل الفالة اتخهللل(

غهػػسح هللا غقػػكؿ )هػػسحوف هللا(م كغحمػػ ع غقػػكؿ )الحمػػ  (م كغ سػػهللع غقػػكؿ )هللا أ سػػهلل(  - ّ
والوون كوالوغفم وـ غخسـ سموـ الم   سقكله: )  إله إ  هللا كح ع    هللغؾ لهم له الملػؾ كلػه 
الحم م غحغف كغمغتم كدك علل  ػؿ  ػفء تػ غهللم اللهػـ   مػودم لمػو أعطغػتم ك  متطػف 

م تػوؿ: )مػف هػسَّح هللا  ي سيػهلل ك  غدام نا الل  مدؾ اللػ ( لحػ غث أسػف دهللغػهللةلمو مدتتم 
ًمػػ  هللا والوػػون كوالوػػغفم ك سَّػػهلل هللا والوػػون كوالوػػغفم فسلػػؾ سهػػم   ػػؿ فػػالة والوػػون كوالوػػغفم كحى
كسهتكف ػ ع   أهموء هللا الحهدل ػ كتوؿ: سموـ الم  :   إله إ  هللا كحػ عم    ػهللغؾ لػهم 

سىػػ  لػػه الملػػؾ ك  لػػه الحمػػ م كدػػك علػػل  ػػؿ  ػػفء تػػ غهللم  ياػػهللت خطوغػػوعم كلػػك  ودػػت موػػؿى ّى
 .(ّ)«أف غهسح كغ سهلل كغحم  ع هللان ع هللان »م ككهلل  أغضون: (ِ)السحهلل(

ػػتس   ػػوف غقػػكؿ فػػف  سػػهلل  ػػؿ فػػالة م سكسػػ : )  إلػػه  : أف الدسػػف كعػػف المبغػػهللة سػػف  ي
 فء ت غهللم اللهػـ   مػودم  إ  هللا كح ع    هللغؾ لهم له الملؾ كله الحم م كدك علل  ؿ

ٌ  مدؾ اللٌ ( لمو أعطغتم ك  متطف لمو مدتتم ك  غدام نا اللى
(ْ). 

 
 
 

                                                           

توؿ م ك (ل كدك ضتغؼغفغه  وغهلل سف غح(م كتوؿ الطسهللادف: )ِّّٕسهللتـ ) ّٖ/ِأخهللله الطسهللادف فف ال سغهللم  (ُ)
ّكا   للهغومف (إهدو ع حهف)  :الهغومف  . َُِ/ُ غدظهلل: ملمم ال

 (.ّْٖسهللتـ ) ُٖٔ/ُأخهللله السخوهللمم  سوب اتنافم سوب الن هلل ست  الفالةم  (ِ)
ستلغؽ  تغب اتهللدؤكط : حهف  (مْٖٗٔسهللتـ ) َُٔ/ِم أخهللله أحم  فف مهد عم مهد  عس هللا سف عمهللك (ّ)

  .لبغهللع 
 (.َّّٔسهللتـ ) ِٕ/ٖأخهللله السخوهللمم  سوب اللمت م سوب مف ادسظهلل حسل س ففم  (ْ)
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غقكؿ تسؿ القهللاءة كالسحمغ  ك غهللدمو مف المػن كهلل فػف الػهللتمغف الهػوسقغفم ستػ  فػالسف  -ْ
الفػػسح كالمبػػهللبم كدػػك وػػوف هللللغػػه تسػػؿ أف غػػس لـم ع ػػهلل مػػهللات: )  إلػػه إ  هللا كحػػ ع   

لػػهم لػػه الملػػؾ كلػػه الحمػ م غحغػػف كغمغػػتم كدػػك علػػل  ػؿ  ػػفء تػػ غهلل( لخسػػهلل أحمػػ   ػهللغؾ 
 .(ُ)عف عس  الهللحمف سف  يدـ مهللفكعون 

كغقػػكؿ أغضػػون كدػػك علػػل الفػػا  المػػن كهللة هػػسم مػػهللات: )اللهػػـ ألهللدػػف مػػف الدػػوهلل( لحػػ غث 
أهػهللَّ إلغػهم فقػوؿ: إنا ادفػهللفت مػف  عف أسغه: )أف الدسػف  مهلـ سف الحوهللث السمغمف

فػػػالة المبهللبم)فقػػػؿ: اللهػػػـ ألهللدػػػف مػػػف الدػػػوهلل هػػػسم مػػػهللات( كفػػػف هللكاغػػػ : )تسػػػؿ أف س لػػػـ 
نا فػلغت الفػسحم  أح انم فإدؾ إنا تلػت نلػؾ وػـ مػت فػف لغلسػؾم  سػب لػؾ لػكاهللان مدهػوم كا 
فقػػؿ موػػؿ نلػػؾم فإدػػؾ إف مػػت مػػف غكمػػؾم  سػػب لػػؾ لػػكاهللان مدهػػوم تػػوؿ الحػػوهللث: أهػػهلل سهػػو 

 .(ِ)م كدحف دخص سهو إخكاددو(الدسف 
وـ غ عك المفلف لداهه كللمهػلمغف سمػو  ػوء مػف خغػهللم الػ دغو كاآلخػهللةم كخفكفػون  - ٓ

دػكف علػل الػ عوءم فغ ػكف  ست  الالهلل كالتفهللم لحضكهلل مال    اللغؿ كالدهوهلل فغهموم فغؤمًٌ
أسػػػف أتػػػهللب لإللوسػػػ . كأفضػػػؿ الػػػ عوء دػػػك المػػػأوكهلل فػػػف الهػػػد م موػػػؿ مػػػو هللكل هػػػت  سػػػف 

: أده  ػوف غتلًٌػـ سدغػه دػؤ ء ال لمػوتم  مػو غيتلًٌػـ المتلػـ البلمػوف ال سوسػ م كغقػكؿ: كتوص
ن سهػػف  يسيػػهلل الفػػالة: )اللهػػـ إدػػف أعػػكن سػػؾ مػػف السخػػؿم كأعػػكن  إف هللهػػكؿ هللا   ػػوف غستػػكَّ

ٍسفم كأعكن سؾ أف أهللٌ  إلل أهللنؿ التيميهللم كأعػكن سػؾ مػف فسدػ  الػ دغوم كأعػكن سػؾ  سؾ مف اللي
 .  (ّ)عناب القسهلل(مف 

                                                           

 توؿ(م ّْْٕسهللتـ ) ُٓٓ/ٓأخهللله السهللمنمم  سوب ال عكاتم سوب فضؿ السهسغح كالس سغهلل كالسهلغؿ كالسحمغ م  (ُ)
 (.دنا ح غث حهف  هللغب فحغحالسهللمنم: )

ستلغؽ  تغب اتهللدؤكط : (م َُٖٓسهللتـ ) ُْٖ/ْأخهللله أسك  اك م  سوب ا  بم سوب مو غقكؿ إنا أفسحم  (ِ)
 .  ال اهللتطدفإهدو ع ضتغؼ مهلـ سف الحوهللث لهل

(ف كمهلـم َّْْسهللتـ ) ُُْٕ/ْمساؽ علغه: أخهللله السخوهللمم  سوب ال عكاتم سوب الستكن مف عناب القسهللم  ((ّ
(م مف ح غث َِٕٔسهللتـ ) َِٖ/ْ سوب الن هلل كال عوء كالسكس  كا هسباوهللم سوب الستكن مف التلّ كال هؿ ك غهللعم 

الموؿ  هللعونم أك عو ة. كاللسف: مهوس  ات غوء كالسأخهلل عف كالمهللا  سولسخؿ: مدم مو غلب إخهللاله مف .  أد  
فتلهو. كفسد  ال دغو: ا  سهللاهلل س هكاسهو الماضف إلل سهللؾ القغوـ سولكالسوت. كدف فسد  المحغو فف ح غث الستكن مف 
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 الفرع الثالث
 ُحْكُم ِذْكِر اَّللهِ َتَعاَلى

ػوؿو كىهللى ى   ًمغػًم اتٍحػكىاؿم ًإ َّ ًفػف حى م ميهللى َّػبه ًفغػًه ًفػف لى ػ و ٍ هللي مىٍحسيػكبه مىٍطليػكبه ًمػٍف  يػؿ أىحى النًٌ
ًلغػػػؿ  ٍطسىػػػً م كى ى وًع اٍلخي ػػػمى ػػػوؿ هى ػػػً م كىحى ولى ػػػوًء اٍلحى لىػػػل تىضى ليػػػكً  عى ػػػوؿ اٍللي ػػػهلٍلعي ًسوٍهػػػًسٍودىوً هىوم  ىحى ال َّ

ػػهللى  لَّػػؽى  اٍهػػًسٍحسىوًسًه أىفَّ اَّللَّى أىمى ًع ًمػػفى اٍلبىٍالىػػً  كىالدًٌٍهػػغىوًفم كىعى ػػٍف ًضػػ ًٌ دىهىػػل عى سًػػًه ًفػػف آغىػػوتو  ىًوغػػهللىةوم كى
ـٍ أي  ـٍ أىٍدػػػؿ اً ٍدًساىػػػوًع ًس غىوسًػػػًهم كىأىدَّهيػػػ تىلىهيػػػ لىػػػل أىٍدًلػػػًه كىلى سًػػػًهم كىأىٍودىػػػل عى ًسًه كى ىٍوهللى كليػػػك اٍلاىػػػالىحى ًسوٍهػػػًس ىامى

ٍهػهللى  ّىاءى اتٍلسىوًبم كىأىٍخسىهللى عىٍف خي ػ تىػؿ ًنٍ ػهللىعي سىتىػولىل ًتٍدًلػًه لى ٍ هلًل ًسبىٍغػهلًلًع م كىلى ػًف الػنًٌ ػٍف لىهىػل عى اًف مى
تىلىػػػهي  ً م كىلى ػػػوًلحى ػػػوؿ الفَّ تىلىػػػهي تىػػػهلًلغفى اتٍعمى م كىلى ػػػٍفءو ـٍ لىػػػهيم كىأىٍخسىػػػهللى أىدَّػػػهي أىٍ سىػػػهللي ًمػػػٍف  يػػػؿ  ى ًنٍ ػػػهلًلًد

ميٍخسىسىمىهىو هىو كى ميٍاسىسىحى
(ُ). 

تىػػػٍ  غى يػػػكفي كى   ًتػػػهللىاءىًة كى ػػػالىًة  ىسىٍ ًسغػػػهللىًة اً ٍحػػػهللىاـً كى ػػػوهلًل الفَّ ٍ هلًل اٍلكىاًلػػػًب سىٍتػػػضي أىٍن ى ًمػػػفى الػػػنًٌ اًلسنػػػوم كى
 اٍلقيهلٍلآًف.

ػػػمَّفى   وًدًلغَّػػً م أىٍك غىسىضى ػػمَّفى ً ػػهلٍل نو  ىسىٍلًسغىػػً  أىٍدػػؿ اٍللى ػػػأىٍف غىسىضى ًلػػؾى  ى نى ػػوم كى هللىامن ٍ هللي حى تىػػٍ  غى يػػكفي الػػنًٌ كى
ػػ ػػوم ًمٍوػػؿ مى لىػػل اَّللًَّ ًمػػٍف ًعسىػػوً ًعم فىقىػػوؿ الدَّسًػػف  دىٍقفن ـي عى ػػالى : الهَّ ؿ ا ٍهػػالىـً ػػوديكا غىقيكليكدىػػهي ًفػػف أىكَّ و  ى

 ػػلىكىا لىً ػػٍف تيكليػػكا: السًَّحغَّػػوتي َّللًَّ كىالفَّ ـي كى ػػالى لىػػل اَّللًَّ فىػػًإفَّ اَّللَّى ديػػكى الهَّ ـي عى ػػالى تي )) ى سىقيكليػػكا الهَّ
)) . . كىالطَّغًٌسىػػوتي
ـي (ِ) ػػالى ـيم فىولهَّ ػػالى ػػٍف غىٍحسىػػوجي ًإلىٍغػػًهم كىاَّللَّي ديػػكى الهَّ ػػو غيٍطلىػػبي ًلمى ـى ًإدَّمى ػػالى م فىػػًإفَّ الهَّ

ـي( ػػالى ًمٍدػػؾى الهَّ ػػالىـ كى َـّ أىٍدػػتى الهَّ ) اللَّهيػػ لىٍغػػًه سًػػًه دىٍحػػكي غيٍطلىػػبي ًمٍدػػهي كى ى غيٍطلىػػبي لىػػهيم سىػػؿ غيٍودىػػل عى
م (ّ)

ـي النًٌ ٍ  تىٍ  غىٍحهللي ٍطسىً  اٍلليميتى ً كى وؿ خي ٍ هلًل ًفف حى وفَّ و  ىولنًٌ هللي ًفف أىٍحكىاؿو خى
(ْ)  . 

                                                                                                                                                                          

و غسهسب أهللسم فف الفالةم كخفت دنع اتمكهلل سولستكن مدهو تدهو مف أعظـ اتهسوب المؤ غ  إلل الهالؾ سوعسسوهلل م
 .ٓٗٗ-ُٗٗ/ِالًاٍقهي ا هالمف  كأ لَّسيهي  فَّّ/ ِدغؿ اتكطوهلل. غدظهلل: عدهو مف المتوفف المسدكع 

 .ِْٓم ِْْ/ِم اهللج الهول غف  سف القغـ  (ُ)
(ف كمهلـم  سوب ٗٔٗٓ) سهللتـُِّّ/ٓمساؽ علغه: أخهللله السخوهللمم  سوب ال عكاتم سوب ال عوء فف الفالةم   (ِ)

 .عس  هللا  أسف كا ؿ عف (م مف ح غثَِْ) سهللتـَُّ/ ُفف الفالةم   ب الفالةم سوب الس هالفالةم سوب  سو
سهللتـ ُْْ/ُأخهللله مهلـم  سوب المهول  كمكاضم الفالةم سوب اهسحسوب الن هلل ست  الفالة كسغوف فاسهم  (ّ)
 . (م مف ح غث وكسوفُٗٓ)
 .ّٓٓ/َُملمكع الاسوكل ال سهللل  سف سغمغ   (ْ)
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 المطمب األول
ْكِر مطمقاً  ْوِت ِبالذِّ  َرْفُع الصه

ٍ هلًلم فىوتٍفػؿ أىفَّ الػنَّاً هللى غيدىػوًلف   ٍأنيكًف سًػًه ًفػف الػنًٌ ٍكًت اٍلمى ٍفًم الفَّ غىٍدسىًبف أىٍف غيهللىاعىل ًمٍق ىاهللي هللى
ػػو غيٍهػػًممي  ٍ هلًل فىػػٍكؽى مى م فىغىٍدسىًبػػف أىٍف  ى غىٍلهىػػهللى ًسولػػنًٌ ػػٍمتيهي اتٍفػػكىاتى ًهػػمى هى سَّػػهيم كىاَّللَّي سىتىػػولىل تىػػٍ  كى هللى

ػػهيف تفَّ  سَّػػؾى ًفػػف  دىٍاهى تىػػٍ  تىػػوؿ اَّللَّي سىتىػػولىل: ِّكىاٍن يػػهلٍل هللى غىػػوًءم كى ػػكًع كىأىٍستىػػ ي ًمػػفى الهللًٌ ًلػػؾى أىٍتػػهللىبي ًلٍلخي ي نى
} ػػوؿ كى ى سى يػػٍف ًمػػفى اٍلبىػػوًفًلغفى ٍهػػهلًل ًمػػفى اٍلقىػػٍكؿ ًسوٍلبيػػ يكًٌ كىاآٍلفى و كىًخغاىػػ ن كى يكفى اٍللى ػػهلل عن  (ُ)دىٍاًهػػؾى سىضى

سَّ  تىػػوؿ: ِّاٍ عيػػكىا هللى {كى ٍاغىػػ ن ًإدَّػػهي  ى غيًحػػب  اٍلميٍتسىػػً غفى ػػهلل عنو كىخي ـٍ سىضى  يػػ
: أىًم  (ِ) ػػهلًلغفى تىػػوؿ سىٍتػػضي اٍلمياىهًٌ

وءً  ـٍ ًفف ال  عى ٍفًم أىٍفكىاًسًه اٍلميٍتسىً غفى ًسهللى
(ّ). 

تىػػوؿ الدَّسًػػف   وً سنػػوم ًإفَّ الَّػػًنم سىٍ عيكدىػػهي كى َـّ كى ى  ى ػػ ـٍ  ى سىػػٍ عيكفى أىفى ـٍ ًإدَّ يػػ لىػػل أىٍدايًهػػ ي :))اهلٍلسىتيػػكا عى
ـٍ ًمٍف عيديًؽ هللىاًحلىًسًه((  ً  ي أىٍتهللىبي ًإلىل أىحى
(ْ) . 

غيًهػهللَّ ًفػف الطَّهلًلغقى ي اٍلميٍولىل ًفػف دىػنىا اٍلسىػوًب أىٍف غىٍلهىػهللى ًفػف اٍلمىٍكًضػًم الَّػًنم كىهللى ى ًفغػ  م كى ٍهػهللي ًه اٍللى
ػً غًثم كىاٍلمىٍكًضػمي الَّػًنم  م كىدىًنًع اٍلمىكىاًضمي ميسىغَّدىػ ه ًفػف ًعٍلػـً اٍلحى اٍلمىٍكًضًم الًَّنم كىهللى ى ًفغًه ا ٍههللىاهللي

لىً ػٍف  ى  هللًٌ فىولنَّاً هللي ًفغػًه ًسوٍلًخغىػوهلًلم كى ٍههلًل أىًك الهًٌ لىل اٍللى ـٍ غىهلًلٍ  ًفغًه ال ًَّلغؿ عى سيػ َّ ًللػنَّاً هلًل ًفغػًه ًمػٍف لى
ًسغالن{ ظىً  تىٍكله سىتىولىل: ِّكىاٍسسىًغ سىٍغفى نىًلؾى هى ميالىحى
ًلػنىًلؾى  (ٓ) كسى ى لىػهي كى ّى اٍلحي يك ى اٍلمىٍضهللي وكى ًل ىالَّ غىسىلى

ٍ هلًل مىمى اٍلًلدىوّىًة  ٍكًت ًسولنًٌ ٍفًم الفَّ دىًاغَّ ي ًس ىهللىادىً  هللى هللَّحى اٍلحى فى
(ٔ). 

                                                           
 (.َِٓهكهللة اتعهللاؼ اآلغ  ) (ُ)
 (.ٓٓهكهللة اتعهللاؼ اآلغ  ) (ِ)
 .ُٕٓ/ِسف عوس غف   ف هلل  المحسوهللّٔص  م لل ك ودفسحا  النا هللغف فْٖٔ-ْٖٓ/ُِساهغهلل الطسهللم  (ّ)
(م مف ح غث أسف َِْٕسهللتـ )َِٕٔ/ ْأخهللله مهلـم  سوب التلـم سوب اهسحسوب خاض الفكت سولن هللم (ْ)

 . مكهل ات تهللم
 (.َُُهكهللة ا ههللاء مف اآلغ  ) (ٓ)
 .ْٗٔ/ُ م  سف ال موؿفسح الق غهلل (ٔ)
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تىً  اضٍ   ٍغػهلًل اٍلمىكىاًضػًم كى ٍ هلًل ًفػف  ى ٍههللى ًسولنًٌ دىًاغًَّ  ًفف دىنىا اتٍفؿم كدك: أىفَّ اٍللى ـي اٍلحى طىهللىبى  ىالى
ػػؿ  وًص كىاتٍحػػكىاؿ فىو ٍهػػهللىاهللي أىٍفضى ًلػػؾى غىٍخسىًلػػؼي سًػػوٍخًسالىًؼ اتٍ ػػخى فَّ نى ػػهللىاـهم كاً  الَّسًػػف كىهللى ى ًفغهىػػو حى

م ٍغثي ًخغؼى الهللًٌغىوءي أىٍك سىأىنًٌ الى ًممَّو نيً هللى  حى ٍغثي خى ؿ حى ٍههللي أىٍفضى م كىاٍللى لًٌغفى أىًك الدًٌغىوـً اٍلميفى
(ُ). 

ػو ًفػػف  ػٍكًت سًػًهف ًلمى ٍفػًم الفَّ هللى ٍ هلًل كى ٍهػهللي ًسولػنًٌ غيٍهػسىٍودىل ًمػٍف دىػنىا اتٍفػؿ مىكىاًضػمي غىٍدسىًبػف ًفغهىػػو اٍللى كى
هلٍلعي ًفف وًلًح الًَّسف تى َّهللىدىو ال َّ م فىًمٍدهىو: نىًلؾى ًمفى اٍلمىفى  نىًلؾى

ًتهللىاءىسًػػػػًه ًفػػػػف  - ُ ػػػػوـً كى سىٍ ًسغػػػػهللىاًت ا مى ػػػػً  كى ػػػػوتنىاًف كىا تىومى ػػػػو تيًفػػػػ ى سًػػػػًه ا ٍهػػػػمىوعي كىالسٍَّسًلغػػػػغيم  ى مى
ًلػؾى ًسوٍلقىػ دىٍحػًك نىًلػؾى فىغىٍلهىػهللي ًفػف نى كىاسًػًه. كى ػالىـً كىلى ٍلقىوًء الهَّ سىٍ ًسغهللىاًت اٍلميسىلًًٌغ كىاً  ٍههلًلغًَّ  كى ٍ هلًل الَّػًنم اٍللى

ك ي  ؿ ًسًه اٍلمىٍقفي غىٍحفي
(ِ) . 

لىً م كىالسَّػٍأًمغًفم كىاٍلقيديػكًتم  - ِ ٍههلًل  ىوٍلسىٍهػمى دَّ ي ًفغهىو ًسوٍللى الىًة كىهللى ىًت اله  سىٍتضي أىٍدكىاًع أىٍن ىوهلًل الفَّ
سىٍ ًسغهللىاًت الٍ  الىًةم كى . كىالسٍَّ ًسغهلًلم كىالسٍَّهًسغًحم كىالسٍَّحًمغً  سىٍت ى الفَّ  ًتغً م كىالسٍَّلًسغىً  ًفف اٍلحى ًٌ

ػػٍكسىهي  - ّ ػػأىٍف غىهلٍلفىػػمى فى ـيم أىٍك فىو ًػػ ىةه أيٍخػػهللىل  ى ػػوهلًل الَّسًػػف غيػػهللىا ي ًسهىػػو السٍَّدًسغػػهي أىًك السٍَّتًلػػغ سىٍتػػضي اتٍن ى
الىًة ا سَّل غيدىسًٌهى  ىٍغهللىعيم أىٍك ًسوٍلًقهللىاءىًة ًفف فى لىل الطَّتىوـً حى للٍَّغؿ ًلغيٍهًممى أىٍدلىهي ًسولسٍَّهًمغىً  عى

(ّ). 
ـٍ لىػٍغالن   ـٍ تدَّػهي ً ػتىوهلليدي ًهػًه هللى ػوهلًلً  سىٍحػهللو سًػولسٍَّ ًسغهلًل ًفػف حى ػٍكًت ميػهللىاًسطو كىحى ٍفػمي فى هللى وًلً غَّػ ي: كى تىوؿ اٍلمى

دىهىوهللنا  كى
(ْ). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ِٓٓ/ٓاسف عوس غف حو غ   (ُ)
 .ِٓٓ/ٓالمف هلل داهه  (ِ)
 .ّٖٔ - ّٔٔ/ُ م لمدفكهلل سف غكد   وؼ القدوع (ّ)
 .َّٕ/ُمكهكع  الاقه ا هالمفم محم  سف إسهللادغـ سف عس  هللا السكغلهللمم  (ْ)
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 المطمب الثاني
 رفع الصوت بالذكر بعد الصالة

ٍههللى ًسولسٍَّهًسغحً  ػًف اٍسػًف  غيٍهسىحىب  اٍللى ٍغًف عى ػًحغحى ػو ًفػف الفَّ ػالًةم ًلمى كىالسٍَّحًمغً  كىالسٍَّ ًسغػهلًل عيقىٍغػًب الفَّ
سَّػػو و  ٍهػػً   عى لىػػل عى ٍ سيكسىػػً   ىػػوفى عى ػػهلًلؼي الدَّػػو ي ًمػػفى اٍلمى ٍ هلًل ًحػػغفى غىٍدفى ػػٍكتى ًسولػػنًٌ ٍفػػمى الفَّ أىفَّ هللى

كًؿ هللًا  : ) دت أعلـ إنا ادفهللفكا سنلؾ إنا همتسه(. كفػف م توؿ اسف عسو (ُ)  -هللىهي
م فغػػػػه  لغػػػػؿه علػػػػل (ِ)إ  سػػػػولس سغهلل( لاػػػػظ: )مػػػػو  دػػػػو دتػػػػهللؼ ادقضػػػػوء فػػػػالة هللهػػػػكؿ هللا 

 .(ّ)اهسحسوب هللفم الفكت سولن هلل عقب الم سكس 
ّسغهلل إنا فهللغ مف فالسه توؿ سفػكسه اتعلػل))    وف هللهكؿ هللا  عف عس  هللا سف ال

   هللغؾ له له الملؾ كله الحم  كدك علػل  ػؿ  ػفء تػ غهلل ك  حػكؿ ك  إله إ  هللا كح ع 
تػػكة إ  سػػو التلػػف التظػػغـ ك  دتسػػ  إ  إغػػوع كلػػه الاضػػؿ كلػػه الودػػوء الحهػػف   إلػػه إ  هللا 

ف تفَّ المقػ اهلل المػن كهلل مػف حغػث السقهللغػب  كف (ْ)مخلفغف له ال غف كلك  هللع ال وفهللكف((
دػػػنع اتن ػػػوهلل لتػػػ ـ الساػػػوكت ال وغػػػهلل سغدهػػػوم كغهػػػساو  مػػػف السح غػػػ  تػػػ  غهػػػم  ػػػؿ كاحػػػ  مػػػف 

الح غث اتخغهلل لكاّ هللفم الفكت سولن هلل كالس سغهلل عقػب الم سكسػوت سػؿ مػف الهػلؼ مػف 
ّـ ّـ سه اسف ح   (ٓ)توؿ سوهسحسوسه كل

                                                           
ّغّ سوهللحسهسوف اتغدظهلل:  (ُ)  .ّٓٗ/ُ ممخسفهلل دغؿ اتكطوهللم فغفؿ سف عس  الت

(ف كمهلـم  سوب ُْٖسهللتـ) ُِّ/ُمساؽ علغه: أخهللله السخوهللمم  سوب اتنافم سوب الن هلل ست  الفالةم  ((ِ
 (.ّٖٓسهللتـ ) َُْ/ُالمهول  كمكاضم الفالةم سوب الن هلل ست  الفالةم 

ّغّ خالف  ال الـ  هللح عم ة اتح وـم فغفؿ سف عس  غدظهلل: (ّ)  .1/99,  الت
سهللتـ  ُْٓ/ُ( أخهللله مهلـم  سوب المهول  كمكاضم الفالةم سوب اهسحسوب الن هلل ست  الفالة كسغوف فاسهم (ْ
(ْٓٗ .)  

ّـ الظودهللم (ٓ)  وف فقغهو حوفظو غهسدسط اتح وـ مف  معولـ اتد ل  فف عفهللع مدك علف سف أحم  سف هتغ  سف ح
ال سوب كالهد  علل طهللغق  أدؿ الظودهللم ستغ ا عف المفودت  حسل  سه لهوده سهغؼ الحلوج. طوهلل ع الملكؾ حسل 

ّتت ستض  سسه سهسب متو اة  وغهلل مف الاقهوء له. مف سفودغاه: مسكفف مست ا عف سل ع فف الاقهف كا ح وـ  لالمحل م
هلل لف غدظهلل:  دػ(. ْٔٓ)ت  أفكؿ الاقهفف أفكؿ اتح وـ فف  ف كالمبهللب فف حلل المبهللب ص ٗٓ/ٓاتعالـ لل

ّْٔ. 
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 .(ُ)مف المسأخهللغف
كغهسحب أف غقكؿ ست  الكسهلل: هسحوف الملػؾ القػ ك  والوػونم كغمػ  فػكسه سهػو فػف الوولوػ م 

))هػػسحوف :إنا هػػلـ مػػف الػػكسهللم تػػوؿ م تػػوؿ:   ػػوف هللهػػكؿ هللا لمػػو هللكل أيسػػف سػػف  تػػب
ّل(ِ)الملؾ الق ك (( غكسهلل سهػسح اهػـ  :   وف هللهكؿ هللا م كهللكل عس  الهللحمف سف أىٍس

نا أهللا  أف غدفػػهللؼ مػػف الػػكسهلل  هللسػػؾ اتعلػػلم كتػػؿ غػػو أغهػػو ال ػػوفهللكفم كتػػؿ دػػك هللا أحػػ م كا 
 .  (ّ)والث مهللاتم وـ غهللفم فكسه سهو فف الوولو (())هسحوف الملؾ الق ك  :توؿ
 
 
 
 
 

    
  

                                                           
 .َُِ/ُحو غ  الطحطوكم علل مهللاتف الاالح  هللح دكهلل ا غضوحم غدظهلل:  (ُ)

ّغسه كسهللسغلهم سوب فف ال عوء ست  الكسهللم  ((ِ (م ح ـ َُّْسهللتـ ) ٓٔ/ِأخهللله أسك  اك م  سوب تهللاءة القهللآف كسح
 فف الهومشم )فحغح(. اتلسودف

سهللتـ  ِْٔ/ّأخهللله الدهو فم  سوب تغوـ اللغؿ كسطكع الدهوهللم سوب السهسغح ست  الاهللاغ مف الكسهلل كن هلل الخالؼم  ((ّ
 (م ح ـ اتلسودف فف الهومشم )فحغح(.َُٕٓ)
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 المطمب الثالث
 اإلسرار بالذكر بعد الصالة

كاتفػػػؿ فػػػف الػػػن هلل دػػػك ا هػػػهللاهللم كاللهػػػهلل فػػػف الػػػن هلل اهػػػسودوء   غ ػػػكف إ  سمػػػو كهلل  سػػػه 
 ال هللع  مو هسؽ.

ٍهػػهلًل ًمػػفى اٍلقىػػٍكًؿ ًسوٍلبيػػ يكًٌ   و كىًخغاىػػ ن كى يكفى اٍللى ػػهلل عن سَّػػؾى ًفػػف دىٍاًهػػؾى سىضى تػػوؿ هللا ستػػولل: ِّكىاٍن يػػهلٍل هللى
وًؿ كى ى سى يٍف ًمفى اٍلبىوًفًلغفى { كىاآٍلفى
ٍاغىػ ن ًإدَّػهي  ى (ُ) ػهلل عنو كىخي ـٍ سىضى سَّ يػ م كتوؿ هللا ستولل: ﴿اٍ عيػكا هللى

 .  (ِ)فى ﴾غيًحب  اٍلميٍتسىً غ
ٍ سيكسىػ ى((  هلٍلًء ًفف سىٍغًسًه إ َّ اٍلمى ةي اٍلمى الى ًة فى الى ؿي الفَّ ـي: ))أىٍفضى الى ةي كىالهَّ الى لىٍغًه الفَّ م أىفَّ (ّ)تىوؿ عى

ػكَّشي ًمٍدػػهي فىًاػف  ػػٍفءه غىسى ى ـٍ غى يػػٍف ًعٍدػ ىعي ًفػػف سىٍغسًػًه  ى ػػٍف لىػ اٍلسىٍغػػًت نىًلػؾى هللىاًلػػمه إلىػل أىٍحػػكىاًؿ الدَّػوً  فىمى
ػوًطهلليعي  وً لىػ ه غىٍ ػسىًبؿي خى ٍف  ىوفى مىتىهي ًفػف اٍلسىٍغػًت أىٍك ى ه كىعى ً غًث كىاً  وؿو ًلدىٌصً اٍلحى لىل  يؿًٌ حى ؿي عى أىٍفضى
سىٍحًفػغ ػًهم كى ػوًطهلًلًع كىدىمًٌ ػمي ًلخى ف ًتىدَّػهي أىٍلمى ػك ن ٍف  ىػوفى مىٍاضي ٍهػًلً م كىاً  ـٍ فىًاػف اٍلمى ًمًه ـٍ كى ىالى ً غًوًه ؿي ًسحى

نىا  ىػوفى نىًلػؾى  ىػنىًلؾى  ؿي ًمٍف فىًضغلىً  السَّدىا ػًؿ ًفػف اٍلسىٍغػًتم كىاً  ًة أىٍفضى الى ًه ًفف الفَّ وًطهلًلًع كىدىمًٌ ٍمًم خى لى
ػ ن ًفػف سىٍغسًػًه فىغىًلػ ي ًفػف ػؿى دىػًنًع اٍلاىًضػغلى ى ًل ىٍكًدهىػو مىٍت يكمى ٍهػًلً  ًلغيحىفًٌ وفي إلىػل اٍلمى ٍدهى وءى اٍ ً  فىًإنىا لى

هلًل الٍ  ػهللى ًلػؾى ًمػٍف سىػوًب الضَّ ـي ًممَّو ًفػف سىٍغسًػًه فىغى يػكفي نى ٍكًت مىو ديكى أىٍ وىهللي كىأىٍعظى ٍفًم الفَّ ٍهًلً  ًمٍف هللى مى
)) هللى كى ى ًضهللىاهللى هللى ـي : )) ى ضى الى ةي كىالهَّ الى لىٍغًه الفَّ تىٍ  تىوؿى عى م كى ًسوٍلميٍهًلًمغفى
(ْ) 

 
 . 

                                                           
 (.َِٓهكهللة اتعهللاؼ اآلغ  ) ((ُ

 (.ٓٓهكهللة اتعهللاؼ اآلغ  ) (ِ)
(ف كمهلـم  سوب فالة ُّٕسهللتـ ) ُْٕ/ُوب اتنافم سوب فالة اللغؿم ( مساؽ علغه: أخهللله السخوهللمم  س(ّ

ّغ  سف ووست ُّٖٔسهللتـ ) ُٖٖ/ِالمهوفهللغفم سوب اهسحسوب فالة الدوفل  فف سغسهم   .(م مف ح غث 
(م مف ح غث َِّْسهللتـ ) ْٖٕ/ِأخهللله اسف مولهم  سوب اتح وـم سوب مف سدل فف حقه موغضهلل سلوهللعم  (ْ)

 م ح ـ اتلسودف فف الهومش )فحغح(. عسو ة سف الفومت
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

ـي  ٍهأىلى ي  ى غيٍتلى ٍفػًم كىدىًنًع اٍلمى ٍدػمى هللى ًمغفى ًمػٍف أىٍدػًؿ اٍلًتٍلػـً أىٍعدًػف مى ػ و ًمػٍف اٍلميسىقىػ ًٌ ؼه سىػٍغفى أىحى ًفغهىو ًخػالى
ػسىًسًه أى ى سىػهللىل أىفَّ  ؿٌو غىقىمي لىهي السٍَّ ػًكغشي ًسهى ٍهًلً  مىمى كيليكً  ميفى ٍ هلًل ًفف اٍلمى ٍكًت ًسوٍلًقهللىاءىًة كىالنًٌ  الفَّ

وءىدىو هللىٍحمى ي اَّللًَّ عى  لىمى ًة عي ػالى ٍ تى ي اٍتيكلىل أىٍك اٍتيكلىل كىالوَّوًدغى ي ًمػٍف فى ـٍ تىٍ  تىوليكا ًفغمىٍف فىوسىٍسهي الهللَّ لىٍغًه
ًلػػؾى  ػػو غيٍلهىػػهللي ًفغػػًه فىغىٍلهىػػهللي ًفػػف نى ػػٍكسىهي ًفغمى ػػو فىوسىػػهي فىًإدَّػػهي غىٍخًاػػضي فى ػػوًء مى ـى ًلقىضى ٍهػػهلًل أىدَّػػهي إنىا تىػػو اٍللى

ٍهػػػهللً  ٍغػػػهلًلًع ًمػػػٍف ًسأىتىػػػؿَّ مىهللىاسًػػػًب اٍللى لىػػػل  ى شى عى ػػػكًٌ ػػػٍف غىًلغػػػه ًخغاىػػػ ى أىٍف غي ى مى ػػػهي كى م كىديػػػكى أىٍف غيٍهػػػًممى دىٍاهى
ػٍكًت  ٍفػًم فى ػو سىوليػؾ ًسهللى وًل ي فىمى ًة الًَّسف ًتىٍلًلهىو سيًدغىٍت اٍلمىهى الى م دىنىا كىديكى ًفف دىٍاً  الفَّ ٍهسيكًتغفى اٍلمى

ةو فىًمٍف سىوًب أىٍكلى  الى ل أىٍف غيٍمدىمى ًمٍدهي مىٍف لىٍغ ى ًفف فى
(ُ). 

ػ ٍهًلً  ًلػدىٌصً اٍلتيلىمى كّي ًفف اٍلمى مىوعى ن غىلي ٍههللنا أىٍك لى ٍ هللى لى لىٍغ ى ًلقىوً ؿو أىٍف غىقيكؿى إفَّ اٍلًقهللىاءىةى كىالنًٌ وًء كى
ػفٍ  ػً ؿى عى ػهي اَّللَّي هي وًل نػو هللىًحمى ٍهػًلً ف ًتىفَّ مى م كىديكى أىٍخني اٍلًتٍلـً ًفػف اٍلمى ـٍ ًفٍتًلًه ػٍكًت سًػوٍلًتٍلـً  كى ٍفػًم الفَّ هللى

م  ػٍكتو ٍفػمي فى ـه ًفغػًه هللى ٍكتو فىأىٍد ىهللى أىٍف غى يكفى وىَـّ ًعٍلػ ٍفمي فى ـه كىهللى تىوؿى ًعٍل م كى ٍهًلً  فىأىٍد ىهللى نىًلؾى ًفف اٍلمى
ٍلًلػػ ي ًعٍلػػـو  ػػهللىاهلًل فىػػًإنىا  ىػػوفى مى ػػأىًخف الهًٌ ـٍ  ى ػػوًلً  ًعٍلًمًهػػ ػػوديكا غىٍقتيػػ يكفى ًفػػف مىلى تىػػٍ   ى ػػًسغًؿ كى لىػػل هى عى

ػػو  ًلػػؾى ًلمى ػػٍف فىتىػػؿى نى ػػٍكتو ميدًػػمى ًمٍدػػهي كىأيٍخػػهلًلجى مى ٍفػػمي فى ػػٍكتو فىػػًإٍف كيًلػػ ى هللى ٍفػػمي فى اً سًٌسىػػوًع فىلىػػٍغ ى ًفغػػًه هللى
) ٍهًل يدىو دىنىا  ى سيهلٍلفىمي ًفغًه اٍتىٍفكىاتي كىهللى ى )مى
 م(ِ)

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .َّٕ/ُمكهكع  الاقه ا هالمفم محم  سف إسهللادغـ م (ُ) 

م عىًف اٍسًف عيمىهللى (م َّٕٗسهللتـ ) ُِٖ/َِأخهللله اسف أسف  غس  فف مفداهم  سوب فالة السطكع كا موم م  (ِ)
: أىفَّ عيمىهللى  تىوؿى ًف اللَّبىًط ًفف اٍلمىٍهًلً م كى  (.مىٍهًل ىدىو دىنىا  ى سيهلٍلفىمي ًفغًه اٍتىٍفكىاتي ًإفَّ )دىهىل عى
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لىٍغػػػػًه دىػػػػًنًع   ػػػػوًع عى ٍههلًل كىاً ٍلًسمى ٍ هلًل سًػػػػوٍللى ػػػػوفى ًفػػػػف الػػػػنًٌ نىا  ى هللي كىاًتػػػػمه فىغيٍمدىػػػػميم كىاً  ػػػػهللى ػػػػوـ  كىالضَّ كىديػػػكى عى
ـي ًمٍدهىػػػو  اىوًهػػػً  أىٍك ًمػػػٍف سىٍتًضػػػهىو فىقىػػػٍ   ى غىٍهػػػلى ػػػ ه ًمػػػٍف ًسٍلػػػؾى اٍلمى مىوعى ـى كىاًحػػػ ه أىٍك لى ػػػًل ٍف هى اىوًهػػػ ي كىاً  اٍلمى

اىوًهػً  اٍلسىوتيكفى كى  ػًلٍمت أىٍدػتى ًمػٍف دىػًنًع اٍلمى و غيًحػب  ًلدىٍاًهػًهم فىػًإنىا هى اٍلميٍؤًمفي غيًحب  ًتىًخغًه اٍلميٍؤًمًف مى
ًلغًهػػػؾ  فىقىػػػٍ   ى  ػػػٍؤًمًف كىلى ػػػؽَّ أىًخغػػػؾ اٍلمي تىٍفػػػً ؾ الظَّػػػوًدهلًل فىغيٍحسىػػػوجي أىٍف سيهللىاًعػػػفى حى ٍهػػػًف ًدغَّسًػػػؾ كى ًلحي

ٍغهلًلدىػو فىغىقىػػمي غى يػكفي ًعٍدػ ىعي ًمػٍف فىًضػػغلى  ػوً ً  كى ى لىٍغػًه ًمػػٍف دىػًنًع ال َّهى ػو غىػهلًل ي عى ػو غىٍتػهلًلؼي سًػػًه مى ً  اٍلًتٍلػـً مى
ػػػسىسنو ًتىًخغػػػؾ  ً  ًفػػػف دىػػػنىا اٍلًاٍتػػػًؿ الَّػػػًنم أىٍفػػػلىٍحسه هى ػػػوًلحى سى يػػػكفي أىٍدػػػتى ًسًدغَّسًػػػؾ الفَّ ٍحػػػنيكهلًل كى ًفػػػف اٍلمى

ٌسًػػؾ ًلتىػػ ػػهلًلغً ؾ ًفػػف ًنٍ ػػهلًل هللى ًلغًهػػؾ كى ى تىػػمى ًفػػف كىلى سَّػػل كى ػػلىٍت لىػػهي حى  ىـً اٍلًتٍلػػـً ًعٍدػػ ىعي أىٍك ًعٍدػػ ىعي كىحىفى
ػػ ن  مىوعى ٍهػػهللنا كىلى ٍ هلًل كىاٍلًقػػهللىاءىًة لى ًّ الػػنًٌ ػػكىا لىػػل لى وً غػػثي سىػػ يؿ  عى ػػٍفءو ًمٍدهىػػوم فىػػًإٍف ًتغػػؿى تىػػٍ  كىهللى ىٍت أىحى  ى

وً غثى اٍلكىاهلًل ىةى ًفف نىًلػؾى ميٍحسىمً  كىابي أىفَّ اتىحى و فىػالى فىوٍللى ػً ًدمى ػلىًؼ ًسأىحى ػوءى ًفٍتػؿي الهَّ لىػ ه ًلٍلػكىٍلهىٍغًف كىلى
ؾَّ أىدَّهي اٍلمىهلٍلليكعي إلىٍغهً   ى
(ُ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ْٕٖ/ّلدككم لف الملمكع م َُٓ/ُ مأسك عس  هللا محم  التس هلل  الم خؿم( (ُ
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 المطمب الرابع
 الجهر بالذكر بعد الصالة لمتعميم

سىٍغهللً   ٍس ي اَّللًَّ ٍسفي الّ  كىاعي عى كؿي اَّللًَّ  مىو هللى ػٍكًسًه  تىوؿى ) ىوفى هللىهي ًسًه غىقيػكؿي ًسفى ػالى لَّـى ًمٍف فى إنىا هى
ػٍفءو تىػً غ لىػل  يػؿًٌ  ى ٍمػ يم كىديػكى عى لىػهي اٍلحى هلًلغؾى لىهي لىهي اٍلميٍلػؾي كى هلله اٍتىٍعلىل  ى إلىهى إ َّ اَّللَّي كىٍح ىعي  ى  ى

ٍكؿى كى ى تيكَّةى إ َّ ًسوىَّللًَّ كى ى دىٍتسي ي إ َّ إغَّوعي لىهي الدًٌ  ًمغػؿي  ى حى ػفي اٍللى هى لىػهي الوَّدىػوءي اٍلحى لىهي اٍلاىٍضؿي كى ٍتمى ي كى
) كفى لىٍك  ىهلًلعى اٍل ىوًفهللي غفى كى  ى إلىهى إ َّ اَّللَّي ميٍخًلًفغفى لىهي ال ًٌ
(ُ). 

ػٍف اٍسػًف عىسَّػو و  وهلًلم  عى كىاعي اٍلسيخى مىو هللى ػهلًلؼي الدَّػو ي ًمػٍف  كى ٍ هلًل ًحػغفى غىٍدفى ػٍكًت ًسولػنًٌ ٍفػمى الفَّ )أىفَّ هللى
كًؿ اَّللًَّ  ٍهً  هللىهي لىل عى ٍ سيكسىً   ىوفى عى كىابي ًمٍف كىٍلهىٍغًف:(ِ)(اٍلمى  م فىوٍللى
وًفًتف   ـي ال َّ و مى و نى ىهللىعي اٍ ً و: مى أىحى يديمى
(ّ) : ٍغثي تىوؿى ػٍأميكـً هللىًحمىهي اَّللَّي ًفف اٍتيٌـً حى ػوـً كىاٍلمى كىاٍخسىػوهللى ًلإٍلًمى

و غىًلػبي أىٍف غيػسى  ومن ٍ هللى إ َّ أىٍف غى يكفى إمى غيٍخًاغىو النًٌ ًة كى الى تىلَّـى أىٍف غىٍن يهللىا اَّللَّى سىٍت ى اً ٍدًفهللىاًؼ ًمٍف الفَّ
َـّ غيًهػهلل  فىػًإفَّ اَّللَّى  ـى ًمٍدػهي ويػ سَّل غىهللىل أىدَّهي تىٍ  سيتيلًٌ ػالًسؾى ًمٍدهي فىغىٍلهىهللي حى  سىتىػولىل غىقيػكؿي ِّكى  سىٍلهىػهلٍل ًسفى

وًفٍت ًسهىو{ كى  سيخى
(ْ) 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ُٔهسؽ سخهللغله ص ((ُ
 .ُٔهسؽ سخهللغله ص ((ِ
لغه غدسهب ال وفتغ . ( (ّ لمم دك محم  سف إ هللغ  سف التسو  سف عوموف سف  وفم. مف سدف المطلب مف تهللغشم كا 

مندسه سولحلوّ كالتهللاؽ. وـ  د هلل م وف   غ  الن وء ماتفكؿ كالح غث كاللب  كال تهلل إلل علـ الاقه القهللاءات كعلـ
هلل لف غدظهلل:  ق(.َِْ) هد  دػ( كد هلل سهو مندسه أغضو كسهو سكفف ُٗٗادسقؿ إلل مفهلل ) ف ِّٗ/ُاتعالـ لل

 .َُّ – ٔٓ/ِسوهللغخ سب ا  

 (.َُُمف اآلغ  ) ا ههللاء هكهللة (ْ)
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بي مىو   ؾ كىأىٍحهى سَّل  ى سيٍهًممى دىٍاهى وًفٍت حى وًء  ى سىٍلهىهلٍل سىهلٍلفىٍم كى ى سيخى ـي ًسول  عى غىٍتًدف كىاىَّللَّي أىٍعلى
سىٍغهللً  كىل اٍسفي الّ  سَّو و  ًمٍف سىٍهًلغًؿ الدًَّسفًٌ  هللى ًكمى عىٍف اٍسًف عى مىو هللي و  كى ًمٍف سىٍ ًسغهلًلًع  ىمى

كىاغىوًت الًَّسف  ىسىٍسدىودىو ومَّ ى الهللًٌ نىًلؾى أىفَّ عى هىهللى تىًلغالن ًلغىسىتىلَّـى الدَّو ي ًمٍدهيم كى ٍغدىوعي إدَّمىو لى كى مىمى دىنىا  هللى
ٍغهلًلدىو لىٍغ ى غيٍن ىهللي ًفغهىو سىٍت ى السٍَّهًلغـً سىٍهلً  ًة ًسمىو كى ى الى تىٍ  غيٍن ىهللي أىدَّهي نى ىهللى سىٍت ى الفَّ م كى غؿه كى ى سىٍ ًسغهلله

ـٍ سىٍن يهلٍل  لى ٍدهىو ميٍ وىهي كى لىمى ى هللىًضفى اَّللَّي عى ٍت أيـ  هى تىٍ  نى ىهللى م كى غيٍن ىهللي اٍدًفهللىافيهي ًسالى ًنٍ هللو ٍات كى كىفى
ـٍ غىٍم يٍث إ َّ ًلغىٍن ي  بي أىدَّهي لى ٍههللنا كىأىٍحهى و ًمٍوؿي نىا تيٍلت لى مى م فىًإٍف تىوؿى تىوً ؿه كى ٍههللو ٍغهللى لى هللى ًنٍ هللنا  ى

لىل اٍتىهلٍلًض  سَّل غىٍهلي ى عى غيقىٍهًقهللي حى لىٍغًه كى لىل اٍلًمٍدسىهلًل غى يكفي ًتغىوميهي كىهللي يكعيهي عى لَّل عى ًمٍوؿي أىدَّهي فى
لىً دَّهي ًممَّو هللى  لىٍغًه كى ؿًٌ عى ـٍ غيفى ٍدهي كىأىٍ وىهللي عيٍمهلًلًع لى ـٍ غى يٍف غىهللىاعي ًممٍَّف سىتي ى عى ٍف لى ـى مى أىل أىحىبَّ أىٍف غيتىلًٌ

ميهي ًسلىٍاًظهً  تى ن اٍدسىهىل  ىالى ـٍ أىفَّ ًفف نىًلؾى  يلًًٌه هى ٍفمي غيتىلًٌميهي ـي كىالهلل  يكعي كىالهللَّ م فىهىنىا (ُ) ىٍغؼى اٍلًقغىو
مىؿى  وًفًتف  هللىًحمىهي اَّللَّي حى ـي ال َّ و مى ؾى كىدىنىا اٍ ً ـي أىٍمهى ؿى السٍَّتًلغ ًسغًؿ السٍَّتًلغـً فىًإٍف حىفى لىل هى نىًلؾى عى

ـى سى  مىوعى ن فىًإدَّهيـٍ  ى غيهلًلغ يكفى السٍَّتًلغ ٍههللنا كىلى ٍ هلًل لى و غيٍتهى ي اٍلغىٍكـى ًمٍف اٍلًقهللىاءىًة كىالنًٌ ًؼ مى ٍؿ ًسًخالى
.  الوَّكىابى

و نى ىهللىعي ا كىابي الوَّوًدف: مى ًف ٍسفي سىطَّوؿو كىاٍللى هى ـي أىسيك اٍلحى و مى ٍغخي اٍ ً ل َّ
هلٍلًح (ِ) هللىًحمىهي اَّللَّي  ًفف  ى

وًدً غفى  : غيٍحسىمىؿي أىٍف غى يكفى أىهللىا ى ًسًه اٍلميلى ً غًث اٍسًف عىسَّو و فىقىوؿى لىل حى وهلًلٌم لىمَّو أىٍف سى ىلَّـى عى  اٍلسيخى
لىغٍ  ٍم ى فىًإٍف  ىوفى  ىنىًلؾى فىهيكى إلىل اآٍلفى كىعى لٍَّكا اٍلخى وًدً غفى إنىا فى م كىديكى أىفَّ اٍلميلى ًه اٍلتىمىؿي

ـٍ غيٍحمىٍؿ عى  : فىًإٍف لى ـٍ ًلغيهلٍلًدسيكا اٍلتى يكَّ تىوؿى ٍههللنا غىهلٍلفىتيكفى أىٍفكىاسىهي كا لى ـٍ أىٍف غي ىسًٌهللي ب  لىهي لىل فىغيٍهسىحى
: ًتىدَّهي  وًع تىوؿى ٍلمى و ًسوٍ ً كخن ٍدهي ٍلمىوعي  ى دىنىا فىغى يكفي مى وًء غىقيكؿي ًسًه كىاٍ ً ـي أىحى ه ًمٍف اٍلتيلىمى  ى غيٍتلى
تىوؿى اٍلقىوًضف ًعغىوضه  لىٍغًه اٍدسىهىلم كى غيٍحسى   عى
(ّ)  

                                                           
 .ُُٓ-َُٓ/ُاتـ  ((ُ

دك علف سف خلؼ سف عس  الملؾ سف سطوؿم كغتهللؼ سولللوـ. عولـ سولح غث. مف أدؿ تهللطس . فقغه مول ف. كسدك (ِ) 
و: ممف  سوسه  هللح السخوهللم مفسح السوهللم سطوؿ فف اتد ل  غمودغكف. غدقؿ عده اسف حلهلل  وغهللنا فف  للمسهلللـ له أغضن

هلل لف غدظهلل:  دػ(. ْْٗت)م الح غثا عسفوـ فف  ف كمتلـ المؤلاغف ِّٖ/ّف ك نهللات الندب ٔٗ/ٓاتعالـ لل
ٕ/ٖٕ . 

عغوض سف مكهل سف عغوض الغحفسف الهسسفم أسك الاضؿ. أفله مف اتد ل  وـ ادسقؿ آخهلل أل ا ع إلل  دك (ّ)
 =سغهوتودغاه:)السدمف سفم م غد  فو م أح  عظموء المول غ .  وف إمومو حوفظو مح وو فقغهو مسسحهللا
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في ًلغيهلٍلًدسيكا اٍلتى يكَّ ًسنىًلؾى  وعى ن فىغيٍهسىٍحهى مى ٍ هلًل فىًإٍف  ىوديكا لى ٍكًت ًسولنًٌ ٍفمي الفَّ ٍف  هللىًحمىهي اَّللَّي: أىمَّو هللى كىاً 
فو   ىوفى كىٍح ىعي فىبىٍغهللي ميٍهسىٍحهى
(ُ). 

 
 المطمب الخامس

 الرأي الراجح
مندب لمهكهلل أدؿ التلـ: إلل أفَّ المهسحب أف غههلل سولن هللم للح غث المساؽ علغػه كأف  

همم أفحوسه فف هاهلل كت  هللفتكا أفكاسهـ سولن هلل فقػوؿ: ))اهللستػكا علػل أداهػ ـ  الدسف 
تػولكا: فهػػنا غػ ؿ علػػل أف المهػسحب دػػك خاػػض  (ِ)فػإد ـ   سػػ عكف أفػـ ك   و سػػون ...((

 الفكت سولن هلل كع ـ الهللفم فغه.
كندب طو ا  مػف الهػلؼ كالخلػؼ كدػك اخسغػوهلل  ػغخ ا هػالـ اسػف سغمغػ  هللحمػه هللا: إلػل  

 سوب هللفم الفكت سولن هللم كاهس لكا: سولح غث المساؽ علغه مف ح غث اسف عسو اهسح
( توؿ: ) وف هللفم الفكت سولن هلل حػغف غدفػهللؼ الدػو  مػف الم سكسػ  علػل عهػ  الدسػف 

 . (ّ)كفف هللكاغ : ) دت أعلـ إنا ادفهللفكا سنلؾ إنا همتسه(
 
 
 

                                                                                                                                                                          

ك)إ موؿ المتلـ  م هللح م  الت الم كد ( فف فهللكع الاقه المول فم ك)ال او فف حقكؽ المفطال(=المهسدسط  فف =
ّادهللة  غدظهلل: دػ(. ْْٓ )ت ك) سوب ا عالـ سح ك  تكاع  ا هالـ( مفف  هللح فحغح مهلـ( ف ِٖٓ/ٓالدلـك ال

 .ُٔ/ٖمتلـ المؤلاغف 
مكادب الللغؿ ل هللح  فْٕٖ/ّلدككم ملف الملمكعم َُُ-َُٓ/ُالم خؿم أسك عس  هللا محم   التس هللم م  (ُ)

 .ّٓٓ/ْمخسفهلل الخلغؿم  م  ال غف أسك عس  هللا  
 
 .ُْهسؽ سخهللغله ص ((ِ
 .ُٔهسؽ سخهللغله ص ((ّ
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

غخسػهلل أفَّ هللفػم  عسػو تولكا: فهنا الح غث كاضػح ظػودهلل فػف م ػهللكعغ  نلػؾم فهػنا اسػف 
كحغػث  ػوف  الفكت سولن هلل حغف غدفهللؼ الدػو  مػف الم سكسػ   ػوف علػل عهػ  الدسػف 

أتػػهللع مػػف أفػػحوسه فغستػػ  أف  تػػ  أتػػهللعم كحغػػث أف الدسػػف  فػػإف الدسػػف  علػػل عهػػ ع 
دمػػو  ػػودكا غقسػػ كف سػػه علغػػه الفػػالة كالهػػالـم  أفػػحوسه  ػػودكا غاتلكدػػه مػػف سلقػػوء أداهػػهـ كا 

 كدنا القكؿ دك الهللالح لهنا الح غث المساؽ علغه.
إدمػو فتػؿ نلػؾ للستلػغـ فحغػث ايحسػغ  إلػل الستلػغـ اهػسحب كا    كألغب عده: سأف الدسػف 

 فال.
كاللكاب علل نلؾ: إده    لغؿ علل نلؾم سػؿ الحػ غث فغػه أدهػـ  ػودكا غهللفتػكف أفػكاسهـ 

إدمو فتؿ نلؾ للستلغـ فهنا سقغغػ   عوم  كلغ  فغه أف الدسف  سولن هلل علل عه  الدسف 
ّمدغػػ      لغػػؿ علغػػه. وػػـ لػػك  ػػوف المػػهللا  مدػػه الستلػػغـم كهػػلمدو أف الستلػػغـ غحسػػوج إلػػل فسػػهللة 

 لػه ك  ا ساػل سهللفػم الفػكت سقػ هلل الستلػغـم فلمػو  لػؾ فػف عهػ  الدسػف مح  ة لمػو  ػوف ن
ستلػػػـ الدػػػو  ا ساػػػل عػػػف نلػػػؾم  مػػػو أف الستلػػػغـ   غحسػػػوج إلػػػل أف غهللفػػػم الدػػػو  أفػػػكاسهـ 
سولن هللم سؿ إنا ا سال ا موـ سهللفم فػكسه سولػن هلل ا ساػل سػنلؾ كلػـ غ ػهللع لسقغػ  الدػو م وػـ 

ّمدغػػ  محػػ ك ة سػػؿ الدػػو  محسػػولكف إلػػل الستلػػغـم إدَّػػو   دهػػلـ أف الستلػػغـ غ ساػػل سػػه لاسػػهلل  ة 
ّمف مف لودؿ غحسوج إلل ستلغـ الن هلل الكاهلل م فػإف تغػؿ:  ّمفم فال غخلك  كالستلغـ فف  ؿ 

 إف فغه س كغ ون علل المسـ فالسه؟
فوللكاب: أف دػنا الكتػت حػؽ لهػنا الػنا هلل فػإف اتفػؿ أف غفػلف المػأمكمكف مػم ا مػوـ 

 .(ُ) المسـ فالسه فإف اتفؿ فغه أف غدفهللؼ مم الدو  فغدفهللفكا لمغتونم أمو دنا
 
 
 
 
 

                                                           
ّغّ الحم  م غدظهلل:  (ُ) ّا  المهسقدمم حم  سف عس  هللا سف عس  الت  .ُّٖ/ٓ هللح 
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

مػػو اهػػس ؿ سػػه اللمهػػكهلل فػػف عػػ ـ هػػدغ  هللفػػم الفػػكت سولػػن هلل ستػػ  الفػػالةم أف غقػػوؿ: دػػنا 
حػػ غث عػػوـ كحػػ غودو خػػوصم كالمقػػهللهلل دػػك ا هػػهللاهلل  ولدغػػ  فػػإف المقػػهللهلل فغهػػو أف س ػػكف فػػف 

الدفػػػػكص سػػػػولسلاظ سولدغػػػػ  فػػػػف القلػػػػب كأ  غػػػػسلاظ سػػػػولمدكم سػػػػهم دػػػػنع توعػػػػ ة ل ػػػػف كهلل ت 
 اتضحغ  كالح  فدخفص نلؾ كغ كف دنا لمتوف هلللحت نلؾ.

كددػػو  ػػنلؾم فػػإفَّ اتفػػؿ سولػػن هلل أف غ ػػكف سفػػكت خػػوفضف تدػػه دػػك اتلغػػؽم فػػإفَّ هللا 
لػػغ  سأفػػـ ك   و ػػبم ل ػػف فػػف دػػنا المكضػػم هلللػػح هللفػػم الفػػكت سولػػن هلل لمتػػوف مدهػػو: 

اؼ ا مػوـ سػنلؾم فقػ  غ ػكف فػكت ا مػوـ  غػهلل إظهوهلل دنع ال تغهللة كمتهللف  الدػو  ادفػهلل 
كاضػػح سهػػالمه فغهػػمم سهللفػػم الفػػكت سولػػن هلل كدحػػك نلػػؾ مػػف المتػػودفم كأظههللدػػو إظهػػوهلل 

 .(ُ)دنع ال تغهللةم فهنع متوف هلللحت الهللفم علل الخاض
كهلل ت أحو غػػث سقسضػػف اهػػسحسوب اللهػػهلل سولػػػن هللم كأحو غػػث سقسضػػف اهػػسحسوب اتهػػػهللاهلل 

سلؼ سػوخسالؼ اتحػكاؿ كات ػخوصم فػإف خػال مػف  الهللغػوء سهم كاللمم سغدهمو أف نلؾ غخ
أك سػأنم المفػػلغف أك الدغػػوـم فقػػوؿ ستػػض أدػػؿ التلػـ: إفَّ اللهػػهلل أفضػػؿ تدػػه أ وػػهلل عمػػال 
كلستػػػ م فو  سػػػه إلػػػل الهػػػومتغفم كغػػػكتظ تلػػػب الػػػنا هلل فغلمػػػم دمػػػه إلػػػل الا ػػػهللم كغفػػػهللؼ 

ّغ  الد وط م كغ  . (ِ)همته إلغهم كغطهلل  الدـك
لقػػكؿ الػػهللالح: أدػػه غهػػف الػػن هلل أ سػػوهلل الفػػلكات علػػل الكلػػه الم ػػهللكعم فػولمهـ أفَّ ا  

ّعلػػو فػػإف دػػنا    -أعدػػف هللفػػم الفػػكت  -كأدػػه غهػػف اللهػػهلل سػػه أغضػػو  ك  غ ػػكف هللفتػػو م
غدسبػػف م كلهػػنا لمػػو هللفػػم الدػػو  أفػػكاسهـ سولػػن هلل فػػف عهػػ  الهللهػػكؿ علغػػه الفػػالة كالهػػالـ 

م فولمقفػك  سػولهللفمم الهللفػم (ّ)أداه ـ( فف تاكلهـ مف خغسهلل توؿ: )أغهو الدو م أهللستكا علل
ّعوج  .(ْ)النم   غ كف فغه م ق  كا 

                                                           
 .َُْ/ٓم غدظهلل: المف هلل داهه (ُ)
 .َٔٔ/ُهلل  المحسوهلل علل ال هلل المخسوهللم  غدظهلل: (ِ)

  .ُْ( هسؽ سخهللغله ص(ّ
 .ُِٔم ِْٕ/ُّملمكع فسوكل ال غخ اسف عوغمغف  غدظهلل: (ْ)
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

كأفَّ ن ػػهلل هللا غسحقػػؽ سفػػغغ السهػػسغح كالسحمغػػ  كالسملغػػ  كالػػ عوء كالودػػوء كالسلسغػػ  كالس سغػػهلل 
 -مو غلف: كفدم أفحوسه  كسفغب  السكحغ م كفف دنا الملوؿ فدم هللهكؿ هللا 

السهلغػػػػؿ سػػػػه فػػػػف مكضػػػػتغف: مدوهػػػػؾ الحػػػػ  كأغػػػػوـ الس ػػػػهللغؽم كعقغػػػػب الفػػػػلكات   -ُ
 الم سكسوت فف المهول   ا مون.

 مػو فػف الػكتسغف الم ػوهلل إلغهمػو فػف الاقػهللة  -ا ههللاهلل سه  كدمو هللفػم فػكت كسهلغػؿ -ِ
 الهوسق .

 .(ُ)ن هلل هللا سقلسه ال هللغؼم كدهدو   فكت ك  لاظ -ّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ِِٗغدظهلل: متولـ الطهللغؽ فف عمؿ الهللكح ا هالمفم لل  سكهلل عس هللا مفطالم ص (ُ)
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 الخاتمة
   الهغوح  التلمغ  كالهللكحغ  فف  سب الاقهوء سكفلت الل الدسو   اآلسغ :ست  دنع 

ػو غيٍدطىػؽي سًػًهم  ػوًفم أىٍم مى لىػل اللًٌهى ػٍفءي غىٍلػهلًلم عى ؿ: ال َّ : اتكَّ أك ن: الن هلل غىٍأًسف ًفف الل بىً  ًلمىتىوفو
ٍفًء ًفػف اٍلقىٍلػًبم ًضػ   الدًٌٍهػغىوًفم كًفػ وهللي ال َّ ٍ هللي كىالوَّوًدف: اٍهًسٍحضى ف اً ٍفػًطالىًح: فىغيٍهػسىٍتمىؿ الػنًٌ

َّّ كىلىؿ. سًًٌه عى  ًسمىٍتدىل ًنٍ هلًل اٍلتىٍسً  ًلهللى
وودغوي: اخسلؼ الاقهوء فف هللفم الفكت سولن هلل ست  الفالةم فمدهـ مف ندب إلل أده هػد  

دمو فتله للستلغـ وـ سهلل ه.  م كمدهـ مف  هللع نلؾ كتوؿ: إف الدسف   لـ غ اـك علغه كا 
 وف هػسب الخػالؼ سػغف الاقهػوء: اخػسالفهـ فػف متدػل مػو هللكاع السخػوهللم كمهػلـ عػف  وولوون:

أفَّ اسػػف عسػػو  هللضػػف هللا عدهمػػو أخسػػهللع أف هللفػػم الفػػكت  أسػػف متسػػ  مػػكلل اسػػف عسػػو 
 م كتػوؿ اسػف عسػو  سولن هلل حغف غدفهللؼ الدو  مف الم سكس   وف علل عه  الدسف 

ف هللكاغػ  ) دػو دتػهللؼ ادقضػوء فػالة هللهػكؿ :  دت أعلـ إنا ادفهللفكا سنلؾ إنا همتسهم كفػ
 سولس سغهلل( .  هللا 

هللاستون: اخسلؼ الاقهوء فػف دػؿ دػنا غػ ؿ علػل الم اكمػ  أـ  ؟ كدػؿ غتػوهللض تكلػه ستػولل: 
ػػوًؿ كى  سى يػػٍف  ٍهػػهلًل ًمػػفى اٍلقىػػٍكًؿ ًسوٍلبيػػ يكًٌ كىاآلفى و كىًخغاىػػ ن كى يكفى اٍللى ػػهلل عن سَّػػؾى ًفػػف دىٍاًهػػؾى سىضى ِّاٍن يػػهلٍل هللى

{م أـ   غتوهللضػػػػهم فممػػػػف ندػػػػب إلػػػػل هللفػػػػم الفػػػػكت سولػػػػن هلل ستػػػػ  الفػػػػالةم  ًمػػػػفى  اٍلبىػػػػوًفًلغفى
ّـ ك ػػػػغخ ا هػػػػالـ ك غػػػػهللدـم كممػػػػف ندػػػػب إلػػػػل أف نلػػػػؾ  ػػػػوف للستلػػػػغـ:  الطسػػػػهللم كاسػػػػف حػػػػ

ّسغهلل  م كمو هللكل اسف عسػو مف سهلغؿ الدسف  ال وفتف كاللمهكهللم كمو هللكل اسف ال
توؿ ال وفتف: كأحهسه إدمو لهػهلل تلػغالن لغػستلـ الدػو  مدػهف كنلػؾ  -مف س سغهللع  مو هللكغدوع 

تفَّ عوم  الهللكاغوت السف  سسدودو مم دنا ك غهللدو لغ  غن هلل فغهو ستػ  السهػلغـ سهلغػؿ م ك  
 س سغهللم كت  غن هلل أده ن هلل ست  الفالة سمو كفات كغن هلل ادفهللافه سال ن هلل.

 
  
 
 ا
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 لتوصيات:
لمهػػػلـ أف غػػػن هلل هللا ستػػػولل فػػػف  ػػػؿ كتػػػتم سقلسػػػهم كسلهػػػودهم كسلكاهللحػػػهم كدػػػنا علػػل ا  -ُ

 الن هلل مف أعظـ مظودهلل كسهللادغف الستلؽ سو ستوللم ك  هغمو أن وهلل مو ست  الٌفالة. 
ّمون سح ك  ال ػهللغت  كدفكفػهوم كدػ م  -ِ غدسبف للمهلـ أف غ كف فف ن هللع  ستولل ملس

 إلل غـك ال غف.م كفحوسسه كسوستغهـ سإحهوف الدسف 
فضغل  الن هلل  غهللي مدحفهللةو فف السهػسغح كالسهلغػؿ كالسحمغػ  كالس سغػهلل كدحكدػوم سػؿ  ػؿ   -ّ

عومػػػؿو  ستػػػولل سطوعػػػ و فهػػػك نا ػػػهلله  ستػػػوللم لػػػنا غدسبػػػف للمهػػػلـ أف غ ػػػكف عػػػومالن 
سطوع  هللام توؿ عطوء هللحمه هللا: ملول ي النًٌ هلل دػف ملػول ي الحػالؿ كالحػهللاـم  غػؼ 

 غمي كسفٌلف كسفكـي كسد حي كسطٌلؽ كسحٌ م كأ سوع دنا.س سهللم كسس
 احهللص أف سهللافؽ الفولحغف كسكافؽ الطغسغف أكل ؾ الهو هللغف فف ده  ال غف المسغف. -ْ
 أعس  هللا  أدؾ سهللاع فإف لـ س ف سهللاع فإده غهللاؾ. -ٓ
 
 
 سـ السحث    

كأفػػػحوسه  كالحمػػ   ستػػػولل فػػف السػػػ ء كالخسػػوـ كالفػػػالة كالهػػػالـ علػػل خغػػػهلل اتدػػوـ كآلػػػه
 كأسسوعه ال هللاـم هسحودؾ   علـ لدو إ  مو علمسدو إدؾ أدت التلغـ الح غـ.
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 مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة 

 

 م.م سامي رؤوف دمحم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 المصادر والمراجع
 . القرآن الكريم 

هلل لف ال م قفم  -ُ اتعالـم خغهلل ال غف سف محمك  سف محم  سف علف سف فوهلل م ال
 ـ.ََِِ/ُٓدػ(م  اهلل التلـ للمالغغفم طُّٔٗ)ت 

ّم عس  المطلبم  اهلل محم  سف إ هللغ  اتـ لل وفتفم  -ِ ال وفتفم سحقغؽ: هللفتت فك
 ـ.ََُِم ُالكفوء المدفكهللةم ط

ّغّ سف فغفؿ اسف حم   -ّ سهسوف اتحسوهلل مخسفهلل دغؿ اتكطوهللم فغفؿ سف عس  الت
 ـ. ُٖٗٗ -دػ  ُُْٗم ُدػ(م الهللغوضمطُّٕٔالمسوهللؾ الحهللغملف الدل م )ت 

هللٌّاؽ الحهغدفم أسك سوج التهللك  مف لكادهلل القومك م محٌم  سف محٌم  سف عس  ال -ْ
سغ م )ت  دػ( سحقغؽ: ملمكع  مف المحققغفم  اهلل اله اغ .َُِٓالاغضم الَّّ

ق(م  اهلل ال سب التلمغ   ّْٔسوهللغخ سب ا م أسك س هلل سف علف الخطغب السب ا م )ت  -ٓ
 ـ. ُُّٗقم  ُّْٗ ُ/ سغهللكتم لسدوف / ط 

ف علف سف سحا  النا هللغف ست ة الحفف الحفغف مف  الـ هغ  المهللهلغفم محم  س -ٔ
 –سغهللكت  -دػ(م  اهلل القلـ َُِٓمحم  سف عس  هللا ال ك ودف الغمدف )ت 

 ـ .ُْٖٗم ُلسدوفمط
ّم:  -ٕ ماوسغح البغب = الساهغهلل ال سغهللم أسك عس  هللا محم  سف عمهلل سف ساهغهلل الهللا

ّم خطغب الهللم )ت  ّم الملقب ساخهلل ال غف الهللا الحهف سف الحهغف السغمف الهللا
 دػ. َُِْ - ّسغهللكتم ط –ث التهللسف دػ(م  اهلل إحغوء السهللأَٔ

ساهغهلل القهللآف التظغـ )اسف  وغهلل(م أسك الا اء إهموعغؿ سف عمهلل سف  وغهلل القهلل ف  -ٖ
دػ(م سحقغؽ: محم  حهغف  م  ال غفم  اهلل ال سب ْٕٕالسفهللم وـ ال م قف )ت

 دػ. ُُْٗم ُالتلمغ م سغهللكتم ط
حلهلل التهقالدف سهنغب السهنغبم أسك الاضؿ أحم  سف علف سف محم  سف أحم  سف  -ٗ

 دػ.ُِّٔم ُدػ(م مطست   ا هللة المتوهللؼ الدظومغ م الهد م طِٖٓ)ت 
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دػ( َُّلومم السغوف فف سأكغؿ القهللآفم محم  سف لهللغهللم أسك لتاهلل الطسهللم)ت   -َُ
 ـ. َََِدػ / َُِْم ُسحقغؽ: أحم   و هللم مؤهه  الهللهول م ط

الهلمف اللومم الفحغح هدف السهللمنمم محم  سف عغهل أسك عغهل السهللمنم  -ُُ
 سغهللكت. –سحقغؽ: أحم  محم   و هلل كآخهللكفم  اهلل إحغوء السهللاث التهللسف 

حو غ  ال هكتف علل ال هللح ال سغهللم محم  عهللفه ال هكتفم سحقغؽ محم   -ُِ
 سغهللكت. -علغشم  اهلل الا هلل

حو غ  الطحطوكم علل مهللاتف الاالح  هللح دكهلل ا غضوح: أحم  سف محم  سف  -ُّ
ّغّ الخول م:  دػ(مُُِّإهموعغؿ الطحطوكم الحداف )ت  سحقغؽ: محم  عس  الت

 ـ.ُٕٗٗ -دػ ُُْٖلسدوف الطست  اتكلل  – اهلل ال سب التلمغ  سغهللكت 
خالف  اتوهلل فف أعغوف القهللف الحو م ع هللم محم  أمغف سف فضؿ هللا سف  -ُْ

 سغهللكت. –دػ(م  اهلل فو هلل ُُُُمحب ال غف سف محم  الحمكم م ال م قف )ت
ّغّ سف فغفؿ اسف حم  خالف  ال الـ  هللح عم ة اتح وـم فغ -ُٓ فؿ سف عس  الت

 ـ. ُِٗٗ -دػ  ُُِْم ِدػ(م طُّٕٔالمسوهللؾ الحهللغملف الدل م )ت 
ّغف  -ُٔ ال غسوج المينىدَّب فف مفطلح الح غثم غيدهب لتلف سف محم  سف علف ال

 –دػ(م مطست  مفطال السوسف الحلسف كأك  ع ُٖٔال هللغؼ اللهلللودف )ت
 ـ. ُُّٗ -دػ  َُّٓسمفهللم

ّغّ هلل  المحسوهلل  -ُٕ علل ال هلل المخسوهللم اسف عوس غفم محم  امغف سف عمهلل عس الت
 -ق ُُِْمِق(م  اهلل الا هلل سغهللكتم طُِِٓعوس غف ال م قف الحداف )ت 

 ـ.ُِٗٗ
ّا  المهسقدمم مدفكهلل سف غكد  سف فالح ال غف سف حهف  -ُٖ الهللكض المهللسم  هللح 

ستلغقوت دػ(م كمته: حو غ  ال غخ التوغمغف ك َُُٓسف إ هللغ  السهكسل الحدسلف )ت 
 مؤهه  الهللهول . -ال غخ الهت مم  اهلل المؤغ  

ّكغدف )ت  -ُٗ ّغ  الق دػ(م سحقغؽ: ِّٕهدف اسف مولهم أسك عس  هللا محم  سف غ
 ـ. ََِٗ -دػ  َُّْم ُ تغب اتهللدؤكط م  اهلل الهللهول  التولمغ م ط
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هدف أسف  اك م هلغموف سف ات تث سف إهحوؽ سف س غهلل سف   ا  سف عمهللك  -َِ
ًلهٍ  ّ م الهًٌ دػ(م سحقغؽ: محم  محغف ال غف عس  الحمغ م الم سس  ِٕٓسودف )ت ات

 سغهللكت. –التفهللغ م فغ ا 
هدف الدهو ف س هللح الهغكطف كحو غ  الهد مم أسك عس  الهللحمف أحم  سف  تغب  -ُِ

 دػ. َُِْم ٓالدهو فم  اهلل المتهللف م سغهللكتم ط
سف هغهلل أعالـ الدسالءم  م  ال غف أسك عس هللا محم  سف احم  سف عوموف  -ِِ

 ـ.ََِٔ-دػ ُِْٕدػ(م  اهلل الح غثم القودهللةم ْٖٕتوغموّ الندسف )ت 
 نهللات الندب فف أخسوهلل مف ندبم عس  الحف سف أحم  سف محم  اسف التمو   -ِّ

دػ(م سحقغؽ: محمك  اتهللدوؤكطم  اهلل اسف َُٖٗالتى هللم الحدسلفم أسك الاالح )ت
 ـ. ُٖٔٗ -دػ  َُْٔم ُسغهللكتمط – وغهللم  م ؽ 

سك عس  هللا محم  سف إهموعغؿ سف إسهللادغـ سف المبغهللة فحغح السخوهللمم أ -ِْ
ّدغهلل سف دوفهللم  اهلل طكؽ الدلوةم ط  دػ.ُِِْمُالسخوهللمم سحقغؽ: محم  

دػ( ُِٔفحغح مهلـم مهلـ سف الحلوج أسك الحهف الق غهللم الدغهوسكهللم )ت  -ِٓ
 سغهللكت. –سحقغؽ: محم  فؤا  عس  السوتفم  اهلل إحغوء السهللاث التهللسف 

 سهلللم سوج ال غف عس  الكدوب سف سقف ال غف الهس ف )ت طسقوت ال وفتغ  ال -ِٔ
 دػ(مُٕٕ

ّغف ال غف عس  الهللحمف سف أحم  سف هلللب سف  -ِٕ فسح السوهللم  هللح فحغح السخوهللم 
المفم السب ا مم وـ ال م قفم)ت  -دػ( م سس  البهللسوء اتوهللغ ٕٓٗالحهفم الهى

 ـ. ُٔٗٗ -دػ  ُُْٕم ُالم غد  الدسكغ م م سب سحقغؽ  اهلل الحهللمغف/القودهللةم ط
فسح الق غهللم  موؿ ال غف محم  سف عس  الكاح  الهغكاهف المتهللكؼ سوسف الهموـ  -ِٖ

 دػ(م  اهلل الا هللم سغهللكت.ُٖٔ)ت 
الاسكحوت الهللسودغ   هللح اتن وهلل الدككغ م لمحم  سف عالف الف غقف ال وفتفم  -ِٗ

 .ّٔٗ/  ُسغهللكتم الم سس  ا هالمغ م سولسفكغهلل عف طست  القودهللةم 
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ٍغًلفم   اهلل الا هلل الًاٍقهي ا هال -َّ  -مف  كأ لسيه م أ.  . كىٍدسى  سف مفطال الّ حى
 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٖم ْ م ؽم ط

  وؼ القدوع عف مسف ا تدوعم مدفكهلل سف غكد  سف إ هللغ  السهكسفم سحقغؽ  -ُّ
 ق.َُِْسغهللكتم  -دالؿ مفغلحف مفطال دالؿم  اهلل الا هلل

ـ سف سغمغ  الحهللادف ملمكع الاسوكلم سقف ال غف أسك التسو  أحم  سف عس  الحلغ -ِّ
دػ(م سحقغؽ: عس  الهللحمف سف محم  سف توهـم ملمم الملؾ فه  لطسوع  ِٖٕ)ت 

 ـ.ُٓٗٗدػ/ُُْٔالمفحؼ ال هللغؼم الم غد  الدسكغ م 
ّ هللغو محغف ال غف غحغل سف  هللؼ الدككم )ت   -ّّ الملمكع  هللح المهنبم أسك 

 سغهللكت. -دػ(  اهلل الا هللٕٔٔ
  سف فولح التوغمغفم محم  سف فولح ملمكع فسوكل كهللهو ؿ فضغل  ال غخ محم -ّْ

دػ(م لمم كسهللسغب : فه  سف دوفهلل سف إسهللادغـ ُُِْسف محم  التوغمغف )ت 
 دػ. ُُّْ - اهلل الوهللغوم طم اتخغهللة  -الهلغموفم  اهلل الكطف 

غوؾ دهستغفم محم  سف أسف س هلل سف  -ّٓ ّؿ إغوؾ دتس  كا  م اهللج الهول غف سغف مدو
دػ(م سحقغؽ: محم  المتسفـ ُّٕٓغ  )تأغكب سف هت   م  ال غف اسف تغـ اللك 

 ـ.ُٔٗٗ -دػ  ُُْٔم ّسغهللكتمط –سو السب ا مم  اهلل ال سوب التهللسف 
الم خؿم أسك عس  هللا محم  سف محم  سف محم  التس هللم الاوهف المول ف ال هغهلل  -ّٔ

 دػ(م  اهلل السهللاثم س كف طست  كس كف سوهللغخ .ّٕٕسوسف الحوج )ت 
عس  هللا أحم  سف محم  سف حدسؿ سف دالؿ سف  مهد  ا موـ أحم  سف حدسؿم أسك -ّٕ

القودهللةم  –دػ(م سحقغؽ: أحم  محم   و هللم  اهلل الح غث ُِْأه  ال غسودفم )ت 
 ـ. ُٓٗٗ -دػ  ُُْٔم ُط
ال سوب المفدؼ فف اتحو غث كاآلووهللم أسك س هلل سف أسف مفدؼ اسف أسف  غس م  -ّٖ

دػ(م ِّٓالتسهف )ت  غس م عس  هللا سف محم  سف إسهللادغـ سف عوموف سف خكاهسف 
 .َُْٗم ُالهللغوضم ط –سحقغؽ:  موؿ غكهؼ الحكتم م سس  الهلل   
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م هلغموف سف أحم  سف أغكب سف مطغهلل اللخمف ال ومفم أسك المتلـ ال سغهلل -ّٗ
دػ(م سحقغؽ: حم م سف عس  الملغ  الهلافم م سس  اسف َّٔالقوهـ الطسهللادف )ت 

 .ِالقودهللةم ط –سغمغ  
سف محم  هللا ب سف عس  البدف  حول  ال م قف  متلـ المؤلاغفم عمهلل سف هللضو -َْ

 سغهللكتم  اهلل إحغوء السهللاث التهللسف سغهللكت. -دػ(م م سس  المودل َُْٖ)ت 
متولـ الطهللغؽ فف عمؿ الهللكح ا هالمفم ال  سكهلل عس هللا مفطال سف أسف س هلل  -ُْ

 ـ.ُّٗٗ-قُُْْم ُالههلل مفم عموف/ ط
هتغ  المبهللسف المبهللب فف حلل المبهللبم أسك الحهف علل سف مكهل سف  -ِْ

م ّالقودهللةم ط –دػ(م سحقغؽ:  .  كتف ضغؼم  اهلل المتوهللؼ ٖٓٔاتد لهف )ت 
 ـ.ُٓٓٗ

ٍضهللىمف الهت م  -ّْ المق م  الحضهللمغ م عس  هللا سف عس  الهللحمف سف أسف س هلل اٍلحى
 ق.ُُّْم ِ م ؽم ط -دػ(م سحقغؽ: مول  الحمكمم ال اهلل المسح ةُٖٗ)ت

ال غف أسك عس  هللا محم  سف محم  مكادب الللغؿ ل هللح مخسفهلل الخلغؿم  م   -ْْ
دػ(م ْٓٗسف عس  الهللحمف الطهللاسلهف المبهللسف م المتهللكؼ سولحطوب الهلل عغدف )ت 

ّ هللغو عمغهللاتم  اهلل عولـ ال سبم   ـ.ََِّ -دػ ُِّْسحقغؽ : 
مكهكع  الاقه ا هالمفم محم  سف إسهللادغـ سف عس  هللا السكغلهللمم سغت اتف وهلل  -ْٓ

 .َّٕ/ُـم  ََِٗ -دػ  َُّْم ُال كلغ م ط
مكهكع  الاقه ا هالمفم محم  سف إسهللادغـ سف عس  هللا السكغلهللمم سغت اتف وهلل  -ْٔ

 .َّٕ/ُـم  ََِٗ -دػ  َُّْم ُال كلغ م ط
ّاهللة اتكتوؼ كال  كف ا هالمغ   -ْٕ ال كغتم ط مف  –المكهكع  الاقهغ  ال كغسغ م ك

 دػ. ُِْٕ - َُْْ
ّادهللة فف ملكؾ مفهلل كالقودهللةم غكهؼ س -ْٖ ف سبهللم سهلل م سف عس  هللا الدلـك ال

ّاهللة الوقوف  كا هلل و  ْٕٖالظودهللم الحدافم أسك المحوهفم لموؿ ال غف )ت دػ(م ك
 القكمفم  اهلل ال سبم مفهلل.
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دغؿ اتكطوهللم محم  سف علف سف محم  سف عس  هللا ال ك ودف الغمدف )ت  -ْٗ
دػ ُُّْم ُدػ(م سحقغؽ: عفوـ ال غف الفسوسطفم  اهلل الح غثم مفهللم طَُِٓ

 ـ.ُّٗٗ -
د غ  التوهللفغف اهموء المؤلاغف كاووهلل المفداغفم اهموعغؿ سف محم  امغف سف  -َٓ

 ـ.ُُٓٗق(م المطست  السهغ  / اهطدسكؿم ُّٗٗمغهلل هلغـ السوسودف السب ا م )ت
ّموفم أسك التسو   م  ال غف أحم  سف محم  سف  -ُٓ كفغوت ا عغوف كأدسوء أسدوء ال

(م سحقغؽ: إحهوف عسو م  اهلل قُٖٔإسهللادغـ سف أسف س هلل سف خل وف السهللم ف )ت
 ـ.ََُٗفو هللم سغهللكتم طم 

 
 
  
 
 
 
 
 


