
يوم عرفة الت كبير الُمقي ِّد  أقوال فقهاء األمصار في أن  
بعد الفريضة ام التشريق وأي   ويوم عيد األضحى

نها بعد السالميكون   قبل األذكارو مِّ

  

ُموف ِّق َمن شاء الت ِّباع سبيل المؤمنين، الحمد هلل 
التَّاركِّ  والصالة والسالم على عبده ورسوله محمد  

تَه على الحق المُ   حبصَّ الو اآلل لَهوعلى  بِّين،أمَّ
 .الُمهتدين، وعنَّا معهم يا ربَّ العالمين

ين ــ ُوف ِّْقت للصواب، وبعد ، يا طالب الفِّقه في الد ِّ
ْدَت علًما ــ  وزِّ

ب العلم، رائقةفهذه  ألذهانهم،  رسالة ماتعة لُِّطالَّ
َدة لِّعبادتهم،  ــ وُهم أهل العلم  يحتاجها الخواص  ُمَسد ِّ

ــ وُهم باقي الناس ــ  شريعة ــ، والعوام  وُطالب ال
ن هللا ــ ر فيها كُ أذ   ن كالم ما وقف  ــ بفضل مِّ ت عليه مِّ

 حول التَّكبير الُمقيَّد ــرحمهم هللا  ــ أهل العلم والفقه 
نها في  الذي يكون ُدبَُر صالة الفريضة بعد السالم مِّ

وهل  يوم عرفة، ويوم عيد األضحى، وأيَّام التشريق،
 .ون قب ل أذكار الصالة أم  قبلهايك

ِّ العظيم ــ تبارك اْسُمه ــ  :فأقول ُمستعينًا باهلل العلي 

نالُمقيَّد الذي يكون التكبير  صالة  بعد السالم مِّ
الفريضة في يوم عرفة، ويوم عيد األضحى، وأيَّام 



بآثار الصحابة ــ رضي هللا عنهم  مشروعالتشريق، 
 .اإلجماعو ــ،

ظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في قال الحافحيث 
/ 6" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"كتابه 
421:) 

اتَّفق العلماء على أنـَّه يُشرع التَّكبِّير عقيب الصلوات 
 .في هذه األيـَّام في الُجملة

 .وليس فيه حديث مرفوع صحيح

بل إنـَّما فيه آثار عن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ، 
 .، وعمل المسلمينوَمن بعدهم

ـة عليه لم  وهذا يَدل  على أنَّ بعض ما أجَمعت األمَّ
يُنقل إلينا فيه نصٌّ صريح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، بل يُكتَفى 

 اهـ.بالعمل بِّه

مجموع "قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في و
 (:222/ 21" )الفتاوى

ـا التَّكبير في النَّحر فهو ن جهة أنـَّه يُشرع  وأمَّ أوكد مِّ
 اهـ.أدبار الصلوات، وأنـَّه ُمتفٌق عليه

شد القرطبي المالكي ــ رحمه هللا ــ قال الفقيه ابن رُ و
 (:345/ 4" )ونهاية المقتصد بداية المجتهد"في كتابه 



واتفقوا أيًضا على التَّكبير في أدبار الصلوات أيَّام 
 اهـ.الحج

ووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ أبو زكريا النَّ  فقيهقال الو
 (:52/ 3" )المجموع شرح المهذب"في كتابه 

ا التَّكبير المقيَّد فيشرع في عيد األضحى بال  وأمَّ
 اهـ.خالف، إلجماع األمة

 (:54/ 3)وقال أيًضا 

الس نَّة أن  يُكبَّر في هذه االيَّام خلف الفرائض، لنقل 
 اهـ.الخلف عن السَّلف

ركشي الحنبلي ــ رحمه دين الزَّ قال الفقيه شمس الو
 (:258/ 2" )قيرَ مختصر الخِّ "هللا ــ في شرحه على 

ا محل   ه فعقب الصلوات المفروضات في جماعة وأمَّ
 اهـ.لفف عن السَّ باإلجماع الثابت بنقل الخلَ 

ا وقتهو  .أم 

الحافظ ابن كثير الشافعي ــ رحمه هللا ــ في فقد قال 
 (:364/ 4" )تفسيره"

  :الذي عليه العمل وأشهرها

ن  ن صالة الصبح يوم عرفة إلى صالة العصر مِّ أنَّه مِّ
ر أيَّام التشريق  اهـ.آخِّ



مجموع "قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في و
 (:222/ 21" )الفتاوى

أصح  األقوال في التكبير الذي عليه جمهور السَّلف 
ن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ وا  :ألئمةوالفقهاء مِّ

ام التشريق  ر أيَـّ ر يوم عرفة إلى آخِّ ن فج  أن  يُكبَّر مِّ
 اهـ.عقِّب كل صالة 

 (:221/ 21)وقال أيًضا 

ن أكابر الصحابة  اهـ.وألنَّه إجماٌع مِّ

عن أصحاب النبي  ت اآلثار في وقت ابتدائهصحَّ قد و
وابن عباس ــ  ،وابن مسعود ،ملسو هيلع هللا ىلص، كعلي بن أبي طالب

 . عنهم ــرضي هللا

ت في وقت انتهائه عن الخليفة الراشد علي بن  وصحَّ
ه عبد هللا بن عباس ــ رضي هللا وابن عم ِّ  ،أبي طالب

 ــ معنه

ن بعد صالة الفريضةو ا َمَحلُّهُ مِّ  .أم 

ن كالم  وَجدت ه فالذي ــ رحمهم هللا  والفقه أهل العلممِّ
 :بعد البَحث والتفتيش في ُكتبهم تعالى ــ

ن الصالة مباشرة، وأن ه  ل قبْ يُقال بعد السالم مِّ
 .ها المعروفةأذكار



عار هذه األيَّام القليلة، فيقدَّم على ألنَّ التكبير شِّ 
 .األذكار

لكم برضاه ودونكم ــ سد دكم هللا وفق هكم ــ ما  وجم 
ن كالمهم ه، ومصدره، وقْفت عليه مِّ كر نص ِّ ، مع ذِّ

 :وُجزئه، وصفحته

 .-رحمه هللا  –عمان ام أبي حنيفة النُّ مذهب اإلم :لً أو  

الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام أبي "جاء في  ــ1
 (:432/ 4) "عمانحنيفة الن  

يُكب ِّر متصاًل بالسالم، حتى لو تكلَّم أو  نبغي أن  ويَ 
 اهـ."التهذيب"ًدا سقط، كذا في تعم ِّ ث مُ دَ أح  

دمحم لفقيه ل ،(523/ 4) "األصل"جاء في كتاب و ــ2
 :صاحب أبي حنيفة ــرحمه هللا  ــبن الحسن الشيباني 

 فكيف التَّكبير؟ :قلت

هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال ": لَّم اإلمام، قالإذا سَ  :قال
نا ذلك عن بلغَ  "هللا، وهللا أكبر هللا أكبر، وهلل الحمد

 اهـ.وعبد هللا بن مسعود ،علي بن أبي طالب

 (:526/ 4)وجاء فيه أيًضا 

بدأ لَّم أيَ لَّى وسَ م يوم عرفة إذا صَ رِّ أرأيت الُمح   :قلت
 بالتكبير أو  بالتلبية؟

 .يُلبَّي مَّ ثُ  ،بدأ بالتكبيربل يَ  :قال



 لِّم؟ :قلت

 .ماهُ بَ التكبير أوجَ  ألنَّ  :قال

جدتا السهو أيُكب ِّر  أرأيت اإلمام إذا كان عليه سَ  :قلت
 سجدهما؟يَ  قبل أن  

 .يُكب ِّر مَّ ثُ  ،سل ِّمويُ  ،ه يسجدهماال، ولكنَّ  :قال

ام بقه اإلمام بركعة في أيَّ أرأيت رجاًل سَ  :قلت
 ي؟قضِّ سل ِّم أو يقوم فيَ التشريق أيُكب ِّر مع اإلمام حين يُ 

 اهـ.لَّم كبَّري، فإذا سَ قضِّ بل يقوم فيَ  :قال

لفقيه ل ،(88/ 2) "المبسوط"جاء في كتاب و ــ3
 :ــ رحمه هللا ــشمس الدين السَّرخسي 

هللا أكبر هللا أكبر، ال ": يقول بعد التسل ِّيم أن   والتكبير
 اهـ."إله إال هللا، وهللا أكبر هللا أكبر، وهلل الحمد

 (:82/ 2)وجاء فيه أيًضا 

 اهـ.الصالة رِّ و  والتكبير يُؤدَّى في فَ 

المحيط البرهاني في "في كتاب أيًضا جاء وبنحوه  ــ4
دين ابن برهان اللفقيه ل ،(425/ 2) "عمانيالفقه الن  

 :ــ رحمه هللا ــماَزة البخاري 

لفقيه ل ،(483/ 4) "حفة الفقهاءتُ "جاء في كتاب و ــ5
 :ــ رحمه هللا ــرقندي مَ أبي بكر عالء الدين السَّ 



ن رِّ وإث   ،ر الصالةففي ُدبُ  ،أداء التَّكبير ل  ا َمحَ وأمَّ  ها، مِّ
ام ه لو قَ ة الصالة، حتى إنَّ قطع ُحرمَ تخلَّل ما يَ يَ  غير أن  

ن المسجد أو تكلم فإنَّ  ه ال يُكب ِّر، ولو قام ولم وخرج مِّ
ن المسجد فإنَّ   اهـ.ه يُكب ِّريخرج مِّ

بدائع الصنائع في ترتيب "جاء في كتاب و ــ6
ــ عالء الدين الكاساني لفقيه ل ،(496/ 4) "الشرائع

 :رحمه هللا ــ

ن ها، مِّ ها، وفورِّ رِّ ر الصالة، وإث  فُدبُ : أدائه لُّ ا َمحَ وأم  
ة الصالة، حتى لو قهقهَ قطع ُحرمَ ل ما يَ تخلَّ يَ  غير أن  
ن ًدا أو تكلَّ ث متعم ِّ دَ أو أح   م عامًدا أو ساهيًا أو خرج مِّ

ال يُكب ِّر؛  ،المسجد أو جاوز الصفوف في الصحراء
ن خصائص الصالة، حيث ال يُ  ألنَّ  ه ى بِّ ؤتَ التكبير مِّ

الة، ة الصى إلتيانه ُحرمَ إال َعقِّيب الصالة، فيُراعَ 
 .قطع التكبيرة الصالة فيُ قطع ُحرمَ وهذه العوارض تَ 

ن المسجد ف وجهه عن القبلة ولم يَ رَ ولو صَ  خرج مِّ
ة ُحرمَ  ألنَّ  ،َدث يُكب ِّربقه الحَ جاوز الصفوف أو سَ ولم يُ 

 اهـ.بقاء التحريمةالصالة باقية لِّ 

( 452/ 5) "ناية شرح الهدايةالبَ "جاء في كتاب و ــ7
ث لفقيه المُ ل  :ــ رحمه هللا ــيني بدر الدين العَ حد ِّ

 ه ال يجوز أن  إشارة إلى أنَّ  "َعقِّيب الصلوات": وقوله
ة الصالة حتى لو قام وخرج ه ُحرمَ قطع بِّ يَُخل ِّل ما يَ 

ن المسجد أو تكلَّم لم يُكب ِّر  اهـ.مِّ



 (:451/ 5)وجاء فيه أيًضا 

 ر؟سبوق متى يُكب ِّ اختلفوا في المَ 

ر َعقِّيب سالمه يُكب ِّ  مَّ ته ثُ يقضي ما فا :قال الجمهور
 .هرِّ بإث  

 .يقضِّ يَ  ثُمَّ  ،ريُكب ِّ  :وقال الحسن البصري

 .يقضِّ يَ  ثُمَّ  ،ريُكب ِّ  :جاهدول ومُ كحُ وعن مَ 

ر كل صالة هذا التكبير ُدبُ  ل  َمحَ  :وقال ابن أبي ليلى
ن حَ تخلَّ ما لم يَ  ل أو قهقهة أو كالم ث أو عمَ دَ ل قاطع مِّ

ن المسجد، فمَ  ن نسيه فتذكَّر قبل وجود أو خروج مِّ
 اهـ.وبعده ال يُكب ِّر ،القاطع كبَّر

 .-رحمه هللا  –مذهب اإلمام مالك بن أنس  :ثانيًا

باني لرسالة أبي كفاية الطالب الرَّ "جاء في كتاب  ــ1
المنوفي أبي الحسن لفقيه ل ،(593/ 4) "زيد القيرواني

 :ــ رحمه هللا ــالمالكي 

 ]استحبابًا  [فليُكب ِّر الناس  ]ر ام النَّحرت أيَّ حضَ  فإن  
المفروضات الحاضرة قبل التسبيح  [ُدبَُر الصلوات 

 .والتحميد والتكبير

حاشية العدوي على شرح كفاية "وجاء في  ــ2
 (:198/ 4) "الطالب الرباني

 اهـ.وقبل آية الكرسي: أي [ل التسبيح قبْ  ]: قوله



أبي  الثمر الداني شرح رسالة ابن"جاء في كتاب و -3
صالح بن عبد لفقيه ل ،(232: ص) "زيد القيرواني

 .ــ رحمه هللا ــالسميع اآلبي األزهري 

كفاية الطالب الرباني لرسالة "في كتاب جاء بنحو ما 
 (.198/ 4) "أبي زيد القيرواني

شهاب الدين النفراوي األزهري وقال الفقيه  ــ4
ني على الفواكه الدوا"ــ رحمه هللا ــ في كتابه  المالكي

 :(281/ 4) "رسالة ابن أبي زيد القيرواني

  :تنبيهات

ل بوق ،ر قبل التسبيحكبَّ ه يُ أنَّ  "ربُ دُ " :ر قولهأشعَ  :لاألو  
 .قراءة آية الكرسي

سي التكبير، ن الفريضة ونَ ي مِّ صل ِّ م المُ لَّ إذا سَ  :الثاني
 .بر  ه مع القُ ه يأتي بِّ فإنَّ 

ك ن ترَ مَ : "بالَّ الجَ "قال في  ،كهد تر  رى لو تعمَّ خ  وأُ 
كان  ر إن  ام التشريق كبَّ ف الصلوات أيَّ التكبير خل  

 .دنَ كره سَ كما ذَ  ،اءنَ رب في البِّ ب هنا كالقُ ر  ا، والقُ قريبً 

ولو  ،ههنب ِّ المأموم يُ  كه اإلمام فإنَّ إذا ترَ  :الثالث
 اهـ.كهترُ ر وال يَ ه كبَّ تنبَّ هه أو لم يَ نب ِّ بالكالم، فلو لم يُ 

، للفقيه دمحم بن "مختصر خليل شرح"وجاء في  -5
 :(423/ 2)" لخرشيا عبد هللا



ه قتضي أنَّ يَ  ،بقِّ عَ  :أي ،بكسر الهمزة ،"رث  إِّ " :وقوله
وهو  ،وقبل قراءة آية الكرسي ،ر قبل التسبيحكب ِّ يُ 

 اهـ.كذلك

فقه العبادات على المذهب "وجاء في كتاب  ــ6
 :بيدة كوكب عُ لحاجَّ ل ،(228: ص) "المالكي

 :مندوباته

، كر الوارد بعدهاوقبل الذ ِّ  ،ب الفريضةقِّ يكون عَ  أن  
الستغفار وتالوة آية الكرسي قبل التسبيح وا :أي
 اهـ....

رحمه  –مذهب اإلمام دمحم بن إدريس الشافعي  :ثالثًا
 .-هللا 

( 56/ 3) "المجموع شرح المهذب"جاء في كتاب  ــ1
 :ــ رحمه هللا ــووي أبي زكريا النَّ  فقيهلل

د"لقاضي أبو الطَّي ِّب في قال ا وقد نَصَّ : "ال ُمَجرَّ
 :الشافعي على هذا فقال

 اهـ."ف الفرائضفإذا َسلََّم َكبََّر خل  "

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح "جاء في كتاب و ــ2
/ 2) "ملحاشية الجَ "بــوالمعروف  "منهج الطالب

سليمان العجيلي األزهري المعروف لفقيه ل( 425
 :ــهللا رحمه  ــمل بالجَ 



 : [إلخ  ،وَعقِّب كل صالة: قوله أيًضا ]

ر، تكرَّ ه شعار الوقت، وال يَ ويُقدَّم على أذكارها، ألنَّ 
ن األذكارفكان االعتناء بِّ   .ه أشد مِّ

اهـ ع .اهـ َحج  .ق فيُسن  تأخيره عن األذكارطلَ ا المُ وأمَّ 
 .انتهى كالمه كله.ش على م ر

بذيل  – 34/ 5) "حاشية الشرواني"جاء في و ــ3
 (:"تحفة المحتاج في شرح المنهاج"

فيُقدَّم على أذكار : أي [بخالف الُمقي د اآلتي : قوله ]
ه بأنَّ الصالة، ويُ  ر، فكان تكرَّ ه شعار الوقت، وال يَ وجَّ
 اهـ.ع ش .ن األذكاره أشد مِّ االعتناء بِّ 

 – 598/ 2) "حاشية الشبراملسي"جاء في و ــ4
 (:"رح المنهاجحتاج إلى شنهاية المُ ": بذيل

، أَي فيُقدَّم على أذكارها، : بِّخالف الُمقيَّد اآلتي اهـ َحج 
ه بِّأنَّ  عار الوقت، وال يَ ويَُوجَّ ر، فَكان االعتناء تكرَّ ه شِّ

ن األذكار  اهـ.به أشد مِّ

ي  على شرح المنهج"جاء في و ــ5  "حاشية البَُجي َرمِّ
ي  لفقيه ل ،(129-152/ 4)  سليمان بن دمحم البَُجي َرمِّ

 :ــرحمه هللا ــ المصري 

م التَّكبير على أذكارها، : قال ع ش الصالة،  :أيويُقد ِّ
ه أشد ر، فكان االعتناء بِّ تكرَّ ه شعار الوقت، وال يَ ألنَّ 

ن األذكار  اهـ.مِّ



: ص) "غية المسترشدينبُ  "وجاء في كتاب  ــ 7
486) 

  :فائدة

ف بخال ،ق عن أذكار الصالةطلَ تأخير التكبير المُ  ن  سَ يُ 
: ، قال ع ش"داإلمدا"ن تقديمه كما في سَ د فيُ قيَّ المُ 
ه ، فكان االعتناء بِّ رتكرَّ ه شعار الوقت وال يَ ه بأنَّ وجَّ ويُ 

 اهـ.ن األذكارأشد مِّ 

حفة الحبيب على شرح تُ " وجاء في كتاب  ــ8
 :(134/ 2) "الخطيب

بخالف  ،ل عن أذكار الصالةرسَ نبغي تأخير المُ ويَ 
 اهـ.مه عليهاقد ِّ ه يُ المقيد فإنَّ 

وقال الفقيه ابن حجر الهيتمي ــ رحمه هللا ــ في  ــ9
 :(34/ 5)" حفة المحتاج في شرح المنهاجتُ "كتابه 

 يُقَدَّم نَّهأ :هراهظ [ تِّياآل ُمقَي دال فالخب: هلوق]  
 اهـ.هيرخأ يَُسن  تال نَّهأو ،ةالالص اركذى ألُمقَيَُّد عال

افعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ11 وقال الفقيه الرَّ
 :(62/ 3) "ح الوجيزالعزيز شر"

ل قريب ر والفص  تذكَّ  ثُمَّ  ف الصالةسى التكبير خل  ولو نَ 
 .هصالَّ فارق مُ  وإن   ،ركبَّ 

ِّ أفكذلك في  ،لطال الفص   وإن    .نالوجهي صح 



صالة  مَّ ر إذا أتَ كب ِّ ما يُ وإنَّ  ،ر مع االمامكب ِّ والمسبوق ال يُ 
 اهـ.نفسه

 .-رحمه هللا  –مذهب اإلمام أحمد بن حنبل  :رابعًا

اإلنصاف في معرفة الراجح من "جاء في كتاب  ــ1
 ــعالء الدين المرداوي لفقيه ل ،(581/ 3) "الخالف

 :ــرحمه هللا 

 :فوائد

ن الصالة، وهو ُمستقبِّل سَ  ر اإلمام إذايُكب ِّ  :األولى لَّم مِّ
 .نهلى ظاهر ما نَقل ابن القاسم عالقبلة، ع

، و "عاية الكبرىالر ِّ "، و "الفروع"وقدَّمه في 
، وابن َرزين في "تجريد العناية"، و "الفائق"
 .ره أبو بكر، والمصن ِّف، والشارح، واختا"شرحه"

ه يُكب ِّر واألشهر في المذهب أنَّ : "الفروع"قال في 
 .تقبِّل الناسُمس

 .هو األظهر: "تجريد العناية"قال في 

، وقدَّمه ابن تميم، "مجمع البحرين"ه في وجزم بِّ 
 .والحواشي

 ."الشَّرح"يَُخيَّر بينهما، وهو احتمال في  :وقِّيل

يُكب ِّر ُمستقبِّل القبلة، ويُكب ِّر أيًضا ُمستقبِّل  :وقيل
 اهـ.الناس



 .وهذا ظاهر في أنَّ التكبير قبل األذكار

/ 2) "كشاف القناع عن متن اإلقناع"جاء في و ــ2
 :ــرحمه هللا  ــمنصور البهوتي لفقيه ل ،(38

ر  : يؤيده ] ه مي إلى بعد صالة الظهر، فإن  الر   لو أخ 
ه التكبير والتلبية، فيبدأ بالتكبير ثم جتمع في حق ِّ يَ 

ا  ن جنس الصالة ألنَّ  [يُلب ِّي نصًّ  .التكبير مِّ

 :قلت

اللهم ": تقديمه على االستغفار، وقول :نهويؤخذ مِّ 
 اهـ.رهإلى آخِّ  "المأنت الس

 (:59/ 2)وفيه أيًضا 

 [ل الناس اإلمام مستقبِّ  ]التكبير  :أي [ه ويأتي بِّ  ]
 اهـ.ركب ِّ يُ  ثُمَّ يلتفت إلى المأمومين  :أي

 "نيل المارب بشرح دليل الطالب"كتاب وجاء في  -3
(4 /228): 

مام مُ كب ِّ ويُ ]  مام أنَّ  :يعني [ َل الناسِّ ستقبِّ ر اإلِّ إذا  اإلِّ
 .كبَّر مَّ ن المكتوبة التفت إلى المأمومين، ثُ م مِّ لَّ سَ 

ه قضاه إذا ذَ ومَ  فإذا قام  ،كره مكانهن نسيه بعد سالمِّ
دِّثسلجف عاد بهوذ ن مِّ  خرج، أو يَ ، ما لم يُح 

هذَ وتَ  هل بين سالمالفص   المسجد، أو يَُطل  اهـ.ك رِّ



 ــقال العالمة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي و ــ4
/ 2) "حاشية الروض المربع"في كتابه  ــرحمه هللا 

349:) 

ى الظهر، اجتمع لَّ مي حتى صَ رَّ الرَّ ه لو أخَّ أنَّ  :يُؤيده
ثله مِّ  ه التكبير والتلبية، فيبدأ بالتكبير، ألنَّ في حق ِّ 

 .هبَ ها أش  مشروع في الصالة، فهو بِّ 

 ،والتهليل ،تقديمه على االستغفار :نهيُؤخذ مِّ و
 اهـ.والتسبيح، وهو الذي عليه عمل الناس

 :وفي الختام

في  ــ رحمه هللا ــيبة قال الحافظ أبو بكر بن أبي شَ 
 (:3632) "فهصنَّ مُ "

 :حدثنا َجرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال

ْبلَةَ َكانُوا يَُكب ُِّروَن يَْوَم َعَرفَةَ َوأََحُدُهْم ُمْستَ ))  ْقبٌِّل اْلقِّ
اَلةِّ  ُ، : فِّي ُدبُرِّ الص  ُ أَْكبَُر، َل إِّلَهَ إِّل  َّللا  ُ أَْكبَُر، َّللا  َّللا 

ِّ اْلَحْمُد  ُ أَْكبَُر، َوّلِلِّ  ُ أَْكبَُر، َّللا   .((َوَّللا 

 .وإسناده صحيح

 قبل همكان في زمنِّ  وهذا ظاهر في أنَّ التكبير
 .األذكار

 :وجمعه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد



 


