سُنُيُة الجهر بالذُكر الجماعيُ عُقُب الصُالة ُ
ُ
يُسُنُ للُذين يصلُونُ جماعة أن يرفعوا أصواتهم بالذُكر بعد االنتهاءُمن الصُالةُاملفروضة باألذكار املشروعةُ،ألنُ القلوب تُطُمئنُ وتنشط
بالذُكر الجماعيُ.
وهذاُماُنصُعليهُفقهاءُالس ّلي ،يكُذكرواُأنهُيُس ّ ُ لإلمام بعد الس ُّالم أن ي ُولُ إلى يسّ ُّاره ،وأنُيس ّ ق النُاس .فيس ّ وفروُنُ
واملعوذات ،ويس ُ ُونُهللا ثالثُا وثالثين ،وي مد ُونه ويك ّ ّ ّ ّ ُّر ُونه كذلك ،ثمُ يقولونُ :ال إله إالُ هللا و ده ال
ُ
هللا ثالثُا ،ويق ُرؤُ ُونُ آية الكرس يُ
شّّريك له ،له املُلك وله الحمد وهو على ك ُ شّ يءُ قدير ،ثمُ يدعونُ ألنفسّّهم ،ثمُ يمسّّحونُ وجوههم ف ّ ّ ّ ّ ّي آخره ،والجهر أفضّ ُ( اشّّية
الطُ او ُي ،ص312 – 311؛ُاملعيار املعربُللونشريس ي280 / 1 ،؛ُاملجموع للنُوويُ469 / 3 ،؛ُكشُاف القناع للبهوتيُ.)423 /1 ،واس دلواُبماُيليُ ُ:
ُ
الزبي ّ ّ ّ ّ ّر(( :كان ر سول هللا  إذا سلّم من صالته قال ب صوته األعلى ال إله إالّ هللا وحده ال
ما رواهُسّّيدناُع دُهللاُبن ُ
شريك له))ُ (األمُُللشّافيي110/1 ،؛ شّر السُّنُةُلل وويُ226 /3 ،؛ُمعرفة السُّنن واآلثارُلل يهقيُ106 /3 ،؛ُصّحيح مسّلم  594 : 415 /1دونُ لفظة
الزبيّ ّر ،إذا لم يكن قد جهر بها ،وقد كان مع الصُبيان فّ ّي الصُفوف
"بصوته األعلى" ورواية مسلم تُعطي معناها) ،فكيي سمعه ع د هللا بن ُ
األخيرة؟ ُ
ُ
صوت بالذّكر حين ينصرف النّاس من المكتوبة كان على عهد
ماُرواهُسيدناُابن ع ُاس ُ-رض ي هللا عنهماُ -قال(( :إن رفع ال ّ
النّبـيييييييي ّ ( ))صحيحُال خاريُ 841؛ُصحيحُمسلم  .)583قال الحافظ ابن حجر ُ-ر مه هللا تعالىُ" :-وفيه دلي على جواز الجهر بالذُكر
عق الصُالة"(ُ.ف حُال اريُفيُشر ُصحيحُال خاريُ .)324/2ُ:
وكذلك قال ابن زم في (املحلُى" :)260 /4 ،مس ّ لة  -ورفع الص ُّوت بال ُك يّ ّ ّ ّ ّ ّر إثُر ك ُ صّّالة سّّن" .وكذا قولُ ابن قيُم الجوزيُة في (إعالم

املوقُعين " :)289 /2ومنه تقريرهم  -أي إقرار النُ ّ ّ ّ ّ ّّيُ  الصُحابة  -على رفع الصُوت بالذُكر بعد السُالم ب يك كان من هو خارج املسجد
يعرف انقضاء الصُالة بذلك وال ينكره عليهم".
ردود على املعتـرضينُ :
وأمُا الحديك الُذي يرويه ال عض( :ال يشي ّيوش قارئكم على مصييلّيكم) فهو كالم موضّ ُّوعُ-مدسّّوس( -كشّّي الخفاء.)527 /2 ،3149ُ:
وأمُا الحديك((ُ:ال يجهر بعضكم على بعض ف القرآن)) ،فليس معناهُعدمُالجهرُباألذكارُدبرُك ُصالةُمفروضة ،ب املراد أالُ
يرفع صوته بالقرآن على صوت يجهرُبه ،وفيهُأيضا عدمُجوازُرفع املصلي صوته بالقرآن خلي اإلمام أو ليُضُارب على مص ُ آخرُ .
ُ
قال الشّّي سّّليمان بن سّّحمان النُجديُ الحن ليُ امل وفى (سّّنة 1347هّ ّ ّ ّ ّ ّ) في ك ابه (ت قيق الكالم في مشّّروعيُة الجهر بالذكر بعد الس ُّالم،
ص )48ما نصُه" :ليس ما ثبت في الصحيح عن الن ّ ّ ّ ّ ّّي  ملا سنُهُ من الجهر بالذُكر بعد املك وبة تشويشُا على النُاس ،ب هذا القولُ هو
التُش ّ ّ ّّوي على النُاس وال ُل يس عليهم ،ب هو من أبط ال اط وأعظم املنكرات ،ألنُ ذلك دفع في نُ ُر النُص ّ ّ ّّوص ،وردُها بال ُمويه
والس ّّفس ّّطة ،والقولُ بال علم ،وقل للحقائق ،أض ّّيُإلىُأنُ هذا القولُ ال يقوله مُنُ في قل ه تعظيم للنُص ّّوص وتوقير لها ،ب أقوال
خطرا ،لذلك زعم أنُ هذا التُشوي على النُاس بمجرد خالف بعض أه املذاه األربعة".
ُ
قدرا وأج
الرجال وخرصها عنده أعظم ُ
ُ

