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  . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

  . الْجمعة وعدد استيطان هاشَرط ومن :  اهللا رحمه المصنف قال

 شروط الجمعة لصالة أن تقدم ، العيد لصالة والصحة بالوجو شروط في مختلف كالم لهم اهللا رحمهم العلماء

 إذا الجمعة تصح هل لكن ، واجبة الجمعة أصبحت توفرت إذا الوجوب شروط توفرت إذا ، وصحة وجوب

 من أحسن ؟ العيدين في كذلك األمر هل لكن ، الصحة شروط توفر من بد ال ، ال ؟ عليه واجبة صارت

  . أسوقه لعلي ، مرتبا كالما ذكروا فقد" الفقهية عةالموسو "فقهاء هذا عن تكلم رأيته

  . صحة وشروط وجوب شروط : قسمين إلى تنقسم العيدين صالة شروط

 الجمعة صالة وجوب شروط هي العيدين صالة وجوب شروط أن إلى الحنفية ذهب فقد : الوجوب شروط أما

 ، والجماعة ، والمصر ، اإلمام : وهي ، أتيست مسألة في إال ، تماما الجمعة على الصالة هذه يقيسون فهم ،

 ، الصنائع بدائع في اهللا رحمه الكاساني ذكر كما ، واإلقامة ، البدن وصحة ، والحرية ، والذكورة ، والوقت

  . الجمعة دون العيد في سنة فإنها ، الخطبة واستثنوا ، الجمعة على العيد صالة يقيسون فهم

 وجوب شروط تتوفر لم فإن ، مؤكدة سنة العيد ليكون شرط الجمعة جوبو شروط أن إلى : المالكية وذهب

 لتأكيد واشترطوا ، والمسافر والصبي المرأة حق في فتستحب ، مؤكدة سنة وليست مستحبة فهي الجمعة

  . تندب وال له تسن فال وإال ، بالحج متلبس غير الحاج يكون أن السنية

  . فقط مكلفا يكون أن نيتهاس تأكيد شرط من أن إلى : الشافعية وذهب

 ، مسافر على تجب ال والجمعة ، للجمعة المشترط والعدد ، االستيطان الوجوب شرط أن إلى الحنابلة وذهب

 النبي ألن ؛ تبعا إال مسافر من تصح وال ، االستيطان يشترط أنه يرون فالحنابلة ، أربعين من أقل على وال

 صالة ألنها ؛ الحنابلة يشترطه المشترط العدد وكذلك ، خلفاؤه وال منى في يصلها لم وسلم عليه اهللا صلى

  . الجمعة فأشبهت اجتماع

 من أكثر في أقيمت لو حتى ، بأس ال قالوا العيد في ولكن ، التعدد عدم الجمعة إلقامة اشترطوا والحنفية

  . موضع

 ، تصح لم وقتها غير في صليت نفإ ، وقتها في العيد صالة تصلى أن ، والجماعة الوقت الحنابلة واشترط

 صالة في المشترط العدد يتوفر لم لو ، الجماعة وكذلك ، تصح لم رمح قيد الشمس ارتفاع قبل قدموها فلو

  . تصح ال العيد صالة فإن ، أربعون وهم الجمعة

 ، واحد رطش عندهم الصحة فشرط ، الوقت إال ، الشروط هذه من شيئا يشترطوا فلم والشافعية المالكية وأما

  . تصح ال فإنها وقتها في تصل لم فإن ، وقتها في تصلى أن : وهو



��א�
ط������د�:�د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��٢٠−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٢  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

   .العيدين صالة لصحة شرطا يرونها ال فإنهم ، الخطبة إال ، الشروط جميع يرون والحنفية

  : اإلمامِ إذن ال : قال

 قول ، قولين على فخال فيها والمسألة ، الجمعة صالة في عنه الكالم وتقدم ، األعظم اإلمام به المقصود

 والراجح ، معهم ومن الحنفية مذهب وهو باالشتراط وقول ، العلم أهل جماهير قول وهو ، االشتراط بعدم

 ، اهللا رحمه شيخنا ذكر كما لكن ، اإلمام إذن يشترط ال فإنه ، هنا الراجح وهو ، اإلمام إذن اشتراط عدم

 كصالة هنا فالمسألة هنا، به ويقال ، حسنا لكان معةالج تعدد في اإلمام إذن اشترط لو أنه ، واستحسن

 . ومذهبا وأدلة خالفا الجمعة،

   :آخَر طريق من يرجِع أن ويسن : قال

 المأموم في العلم أهل أكثر رأي ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير إليه وذهب ، مأموما أو إماما كان سواء

 يستحب أنه إلى اإلمام في العلم أهل عامة وذهب ، آخر طريق من جعوير ، طريق من يذهب أن يستحب أنه

 . الحنابلة عند المذهب وهو والشافعية المالكية مذهب وهو،  آخر طريق من ويرجع ، طريق من يذهب أن

  : األدلة

 .  بخاريال أ����  "الطريق خالف العيد يوم كان إذا "وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، جابر عن :األول الدليل

 أبو أخرجه"  آخر طريق من رجع ثم ، طريق في العيد يوم أخذ اهللا رسول أن" عمر ابن عن :الثاني الدليل

 .  داود

 ، الطريقين أهل على ليسلم : قيل "يقول ، الطريق مخالفة من الحكمة في القيم ابن كالم سريعا لكم أسوق وهنا

 منتفية فهي البركة أما ، به نتأسى ونحن وسلم عليه اهللا صلى لنبيل بالنسبة هذا " الفريقان بركته لينال : وقيل

 وقيل "، عليهم السالم وإلقاء ، الجاهل كتعليم ، المعنوية البركة : يقال أن يمكن لكن ، باألنبياء خاصة ألنها ،

 ظليغي : وقيل ، والطرق الفجاج سائر في اإلسالم شعائر ليظهر : وقيل ، حاجة له من حاجة ليقضي: 

 منافقين كانوا سواء ، مطلوبة الدين أعداء وإغاظة" الدين شعائر وقيام ، وأهله اإلسالم عزة برؤيتهم المنافقين


َ	����    ���َ���َ���َ���َ{{{{ الكافرين من أم ،������	َ
������	َ
������	َ
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 الدين بهذا واالعتزاز ، الدين بإظهار ، والمنافق الكافر إلغاظة المسلم يسعى أن ، شرعا المطلوبة األمور

7ُ��ُ���{{{{ ، للمنافقين العزة وليست ، وللمؤمنين ولرسوله هللا العزة ، به عليه اهللا من الذي�����ُ��ُ7�����ُ��ُ7�����ُ��ُ7��     ��َ� ��َ� ��َ� ��َ�    ����8�9:�����8�9:�����8�9:�����8�9:�    ;َ�ِ(;َ�ِ(;َ�ِ(;َ�ِ(    
�<����"�2�ْ��<����"�2�ْ��<����"�2�ْ��<����"�2�ْ�    : �9ِ=ْ>��َ�: �9ِ=ْ>��َ�: �9ِ=ْ>��َ�: �9ِ=ْ>��َ�    ?@�#َA�ْ�?@�#َA�ْ�?@�#َA�ْ�?@�#َA�ْ�    �-�����-�����-�����-��������    �BَCَA�ْ��BَCَA�ْ��BَCَA�ْ��BَCَA�ْ�    �.�D�����.�D�����.�D�����.�D����    �E:@�8�ْ��E:@�8�ْ��E:@�8�ْ��E:@�8�ْ�    �.����F�=�����.����F�=�����.����F�=�����.����F�=����    �G�����	�2ْD�����G�����	�2ْD�����G�����	�2ْD�����G�����	�2ْD����    : ��َ���: ��َ���: ��َ���: ��َ���    �G�7�H����2ْ���G�7�H����2ْ���G�7�H����2ْ���G�7�H����2ْ��    �َ��َ��َ��َ�    ����2َD�8������2َD�8������2َD�8������2َD�8��{{{{ مقاصد من وهذا 

 بل ، ومظهره شكله من يستحيي أو ، استحياء على ، مسلم أنا : يقول ما ، الدين بهذا يفتخر أن ، الشريعة

  . العظيم الدين بهذا وجل عز هللا يتدين ، مسلم أنه عاليا وينادي ، رأسه يرفع

 رحمه القيم ابن رجحه األخير وهذا" حكم من وغيره كله لذلك إنه : وقيل ، البقاع شهادة لتكثر : وقيل "قال

 هل ، آخر طريق من ورجوعه ، طريق من اإلنسان ذهاب في ، اهللا رحمهم الفقهاء ذكرها حكم فهذه ، اهللا
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 خاص إنه أم ؟ واالستسقاء الجنازة صالة وكذلك ؟ يفعله للجمعة ذهب إذا ؟ بادةع كل في اإلنسان يفعله هذا

 طريق من ويرجع ، طريق من يذهب فإنه لعبادة ذهب إذا : يقول من منهم ، العلم ألهل قوالن ؟ بالعيدين

 اءج ما على ذلك في يقتصر بل ، ال : قال من ومنهم ، العلم أهل ذكرها التي الحكم هذه لتحصل ، آخر

 لم أنه ، الموضع هذا سوى في ذلك يفعل يكن لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن على والدليل ، فيه النص

 هل ، التمرات أكل في اإليتار ومثله ، النقل على مبني وديننا ، العيدين في إال الطريق مخالفة عنه ينقل

 يشرب ، أكل ما كل في اإلنسان فيوتر ، نعم : يقول من العلم أهل من ؟ شرعا مطلوب الطعام في اإليتار

 وفي" تمرات يأكل حتى العيد إلى يغدو ال كان "أنس حديث ذلك على والدليل ، الخ .. ثالثا الماء ، ثالثا قهوة

 ولما ، اإليتار عدم األصل ، ال : وقيل ، سواها ما عليها فيقاس : بعضهم قال" وترا يأكلهن "البخاري لفظ

  . األقرب وهو ، الموضع هذا على فيقتصر ، الموضع هذا في إيتاره نقل ، وسلم ليهع اهللا صلى النبي أوتر

 .  الْخُطبة قَبَل ركعتينِ ويصلِّيها : قال ثم

  . واإلجماع السنة عليه دلت ، اثنتان العيد ركعات عدد

  : السنة أما

 لم ، ركعتين العيد يوم صلى وسلم عليه اهللا صلى النبي أن "، عنهما اهللا رضي عباس ابن عن :األول الدليل

 .  السبعة أخرجه" بعدها وال قبلها يصل

 قبل العيد يصلون وعمر بكر وأبو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي كان "قال ، عمر ابن عن: الثاني الدليل

 . عليه متفق" الخطبة

 الفطر يوم يخرج وسلم ليهع اهللا صلى اهللا رسول نكا "عنه اهللا رضي الخدري سعيد أبي عن : الثالث الدليل

 " . ..الناس مقابل فيقوم ، ينصرف ثم ، الصالة به يبدأ شيء وأول ، المصلى إلى واألضحى

 قبل بالصالة فبدأ ، مرتين وال مرة غير العيد وسلم عليه اهللا صلى النبي مع صليت "جابر عن  :الرابع الدليل

 . مسلم أخرجه" ..الخطبة

  . جابر وحديث ، سعيد أبي ثوحدي ، عمر ابن حديث فعندنا

 ، الصالة على الخطبة يقدم من خرج عصرهم في ألن ؟ المسألة هذه على الصحابة نص لماذا : قائل قال فإن

 جاء كما ، للمدينة واليا وكان ، الصالة على الخطبة قدم ، أمية بني من ، محمد بن مروان بها بدأ من وأول

 في - المدينة أمير وهو -  مروان مع خرجت حتى ، ذلك على الناس يزل فلم "سعيد أبو قال ،  الصحيح في

 يصلي أن قبل يرتقيه أن يريد مروان فإذا ، الصلت بن كثير بناه منبر إذا المصلى أتينا فلما -  فطر أو أضحى

 ما ذهب قد ، سعيد أبا : فقال ، واهللا غيرتم : له فقلت ، الصالة قبل فخطب ، فارتفع ، فجبذني ثوبه فجبذت ،

 فجعلتها ، الصالة بعد لنا يجلسون يكونوا لم الناس إن : فقال ، أعلم ال مما خير واهللا أعلم ما : فقلت ، تعلم

 من شيء فيهم كان ، يبغضونهم الناس كان ، مبغَضين كانوا ألنهم ؛ له يجلسون ال الناس كان" الصالة قبل
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 بني ألن ؛ لهم بغض عندهم الناس كان لكن ، تالخالفا أحسن من خالفتهم كانت أنهم مع ، لرعيتهم الظلم

 إسالمهم تأخر قد وهم ، إليهم الحكم فانتقل ، هاشم بني في الحكم يكون أن يتوقعون الناس وكان ، حكموا أمية

 يشاء من يؤتي واهللا ، يشاء ممن وينزعه ، يشاء من اهللا يؤتيه الملك هذا لكن ، شيئا عليهم وجدوا فالناس ،

 اختار فيما شك ال والحكمة ، وعال جل نهيه وفي أمره وفي ، تدبيره في حكيم فاهللا ، لحكمة هويمنع ، لحكمة

 من نوع عندهم الناس فكان ، وقضاه اهللا قدر فيما والخير ، الحكمة هذه ، حصل وفيما ، وجل عز ربنا

 ، الحيلة  بهذه فاحتال ، وتركوه انصرفوا يخطب أن أراد ثم بهم صلى إذا ، له يجلسون ال فهم ، لهم البغضاء

 انظر ، الصريحة الصحيحة السنة خالف ألنه ؛ عنهم اهللا رضي الصحابة عليه أنكر ، يصلي ثم الخطبة يقدم

 الصالة ترك أو ، االقتتال إلى األمر يصل لم لكن ، الموضوع هذا في ناقشوه عنهم اهللا رضي فالصحابة ،

 فصلوا ، الكفر أو التفسيق أو التبديع إلى تصل ال فيها لفةوالمخا ، سنة جملة الصالة أن يرون هم بل ، معه

 . واستمروا الوالة من يحصل الذي الظلم من هذا أن ورأوا ، معه

  : اإلجماع أما

 وقد ، بالضرورة الدين من المعلومة األشياء من وهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل من طائفة اإلجماع نقل فقد

  . ثنتين ركعتين العيد صالة يصلون فإنهم ، هذا يومنا إلى ، كابر عن ابراك عليه المسلمين عمل تتابع

 عليه والعمل : الترمذي قال ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل عامة إليه ذهب ، الخطبة قبل تكون العيد وصالة

 عن بتث الذي"  :اهللا رحمه الحافظ وقال ، وغيرهم وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب من العلم أهل عند

 إجماعا بعضهم عده وقد ، األمصار فقهاء جماعة وعليه ، الصالة تقديم ، وخلفائه وسلم عليه اهللا صلى النبي

 . الخطبة قبل تكون العيد صالة أن الثابت فاإلجماع ،"  أمية بني خالف إلى يلتفت ولم ،

 القراءة قبَل الثانية وفي ستا، والقراءة التعوذ وقبَل واالستفتاحِ اإلحرامِ بعد اُألولَى في يكَبر : اهللا رحمه قال
  . خَمسا

 وبعد ، التحريمة بعد تكون ، العيد صالة في تكون التي الزوائد التكبيرات أن ، اهللا رحمه المؤلف أفاد

  . الزوائد التكبيرات يكبر ثم ، االستفتاح دعاء يقرأ ثم ، اإلحرام تكبيرة يكبر إنه أي ، االستفتاح

  : قولين على خالف بينها الترتيب وفي

 وذهب ، االستفتاح دعاء بعد الزوائد بالتكبيرات يأتي ثم ، االستفتاح ثم اإلحرام بتكبيرة يبدأ أنه : األول القول

  . والحنابلة والشافعية الحنفية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير إليه

 في فاالستفتاح ، الصلوات كسائر ، الصالة هذه أول في فكان ، الصالة أول في مشروع االستفتاح ألن -

  . اإلحرام تكبيرة بعد يكون الصلوات
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 رواية في الحنابلة مذهب وهو ، األوزاعي إليه ذهب ، يستعيذ ثم يستفتح ثم ، بالتكبير يبدأ أنه : الثاني القول

 دعاء يقولون ال ألنهم ؟ لماذا هنا المالكية ولق وجدنا ما ، العزيز عبد بكر أبو وغالمه الخالل اختارها

  . تقدم كما االستفتاح

  . القراءة تليها ، واالستعاذة ، التكبيرات بعد االستفتاح فليكن ، االستعاذة تليه عادة االستفتاح ألن -

 فإنها الصالة ههذ أما ، فيها زوائد تكبيرات ال التي الصلوات سائر في االستفتاح تلي االستعاذة بأن : ونوقش

  .  فيها الزوائد التكبيرات هذه لوجود ؛ مستثناة

  : الراجح

 يكون أن ومحله موضعه االستفتاح ألن ؛ يستفتح ثم ، اإلحرام تكبيرة يكبر أنه ، أعلم واهللا ، األول القول هو

 صلب من ليست ائدالزو التكبيرات وهذه ، العبادة به تستفتح ألنه ؛ استفتاحا سمي ولهذا ؛ العبادة أول في

  . زائدة هي بل ، الصالة

  : العيد تكبيرات عدد

 في الفقهاء قبل الخالف وقع وقد ، اهللا رحمهم الفقهاء بين كبير خالف فيها وقع التي المسائل من المسألة هذه

 رحمه حمدأ اإلمام يقول كان ولهذا ؛ واضحا بينا اختالفا اختلفوا فقد ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صحابة

 والصفات الصور كل" جائز وكله ، التكبير في وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النبي أصحاب اختلف "يقول اهللا

 ، باآلثار تعنى التي الكتب في عنهم صحيحة بأسانيد وثابتة ، متعددة صفات وهي ، جائزة عنهم ثبتت التي

  . العلماء بعض صححها وقد

  : أقوال على األئمة اختالف

 تكبيرة غير الثانية في وخمس ، اإلحرام تكبيرة غير ، األولى في ست الزوائد التكبيرات أن : األول لقولا

 ، العزيز عبد بن وعمر ، السبعة الفقهاء إليه ذهب ، تكبيرة عشرة ثنتي المجموع فيكون) االنتقال (القيام

  . والحنابلة المالكية مذهب وهو ، والمزني ، والزهري

  : األدلة

 عشرة ثنتي كبر "وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، جده عن أبيه عن ، شعيب بن عمرو حديث :األول الدليل

 اإلمام وصححه ، ماجه وابن داود وأبو أحمد اإلمام أخرجه" خرىاأل في وخمسا ، األولى في سبعا ، تكبيرة

  . صحيح هو : فقال ، هعن البخاري سألت : الترمذي وقال ، والبخاري المديني ابن وصححه ، أحمد

 في و ، القراءة قبل سبعا العيدين في كبر وسلم عليه اهللا صلى النبي أن "، عوف بن عمرو عن :الثاني الدليل

  . ماجه وابن الترمذي أخرجه الحديث وهذا ، تكبيرة عشرة ثنتي المجموع فيكون" القراءة قبل خمسا الثانية
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 ، الفطر في يكبر كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن " اعنه اهللا رضي عائشة عن :الثالث الدليل

 داود وأبو أحمد اإلمام أخرجه"  الركوع تكبيرة سوى خمسا الثانية وفي ، تكبيرات سبع األولى في األضحىو

 .  ماجه وابن

  . تكبيرة عشرة ثنتي يكبر كان أنه ، صحيح بسند ، عنه اهللا رضي عباس ابن عن وثبت :الرابع الدليل

 أنه ، حسان كثيرة طرق من ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن روي قد "قال ، جميال كالما البر عبد ابن قال

 ، وجابر ، عمر وابن ، عمرو بن اهللا عبد حديث من ، الثانية في وخمسا ، األولى في سبعا العيد في كبر

 " . هذا خالف ضعيف الو قوي وجه من عنه يرو ولم ، عوف بن وعمرو ، واقد وأبي ، وعائشة

 والثانية اإلحرام بتكبيرة سبع (الفرق ، الثانية في وخمس ، اإلحرام غير األولى في سبع أنها : الثاني القول

 اهللا رضي هريرة أبو إليه ذهب القول وهذا ، تكبيرة عشرة ثالث المجموع فيكون) اإلحرام تكبيرة بدون سبع

  . الشافعية ومذهب ، وإسحق ، عمر ابنو ، عباس وابن سعيد أبي رأي وهو ، عنه

  : األدلة

 ثنتي العيدين في يكبر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان "قالت عنها اهللا رضي عائشة عن :األول الدليل

 ؛ يصح ال الحديث هذا لكنو ، والبيهقي والدارقطني ، داود أبو أخرجه" االفتتاح تكبيرة سوى تكبيرة عشرة

  . الحافظ الحديث ضعف وقد ، ضعيف وهو ، لهيعة بن اهللا عبد فيه ألن

  "تكبيرة عشرة ثالث العيد تكبيرات "يقول كان أنه ، صحيح بسند عباس  ابن عن ثبت وقد :الثاني الدليل

 ضعيف فهو وسلم عليه اهللا صلى النبي عن النص أما ، عنهم اهللا رضي الصحابة عن النقل هذا في فالعمدة

  . ثابت غير

 ، مسعود ابن عن مروي وهذا ، الثانية في وثالث ، األولى في ثالث الزوائد التكبيرات أن : ثالثال القول

 ، الزبير ابن وعن ، البدري مسعود أبي عن مروي وهو ، عامر بن عقبة وعن ، حذيفة وعن ، موسى وأبي

  . رواية في والحنابلة ، والحنفية ،سيرين وابن والحسن ، الثوري رأي وهو

  : األدلة

 وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى اهللا رسول كان كيف : "وحذيفة موسى أبا سأل أنه العاص بن سعيد عن -

 أحمد اإلمام أخرجه" ةزالجنا على تكبيره ، أربعا يكبر كان : موسى أبو فقال ؟ والفطر األضحى في يكبر

 فتكون ، وأربع أربع ، االنتقال تكبيرةو االفتتاح تكبيرة مع ، أربع الجنائز وتكبيرات ، وغيرهما داود وأبو

 ، صحيح حسن : الحديث هذا عن األلباني قال ، واالنتقال االفتتاح تكبيرتي استبعدنا إذا وثالثا ثالثا الزوائد

 هريرة ألبي جليس ، عائشة أبو اسمه رجل رواية من ألنه ؛ ضعيف موسى أبي حديث : قدامة ابن عنه وقال

  . صحابي قول أنه إلى الفالخ ومصير ، معروف غير ،
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 خالفت وإذا ، بينها المرجح يطلب فإنه الصحابة أقوال تخالفت وإذا ، صحابي قول أقوال الثالثة في فيكون

 عليه اهللا صلى النبي عن ثابتة نصوص على يعتمد األول القول أن الحظوا ، بالنص ويؤخذ طرحت نصا

 األقوال وأما ، عنه الثابت الصحابي وقول ، وسلم عليه اهللا صلى النبي قول فيه األول القول فيكون ، وسلم

 فعل أو قول على ، فعله وما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي قاله ما فيقدم ، فقط صحابة أقوال ففيها األخرى

  . غيره

  : الراجح

 إحدى مجموعها ويكون ، الثانية في وخمس األولى في ست الزوائد التكبيرات أن ، أعلم واهللا األول القول هو

 وهو ، صريح صحيح نص في جاء قد ألنه ؛ تكبيرة عشرة ثنتي اإلحرام تكبيرة مع وتكون ، تكبيرة عشرة

 عند صحيح الحديث وإسناد ، حسنوه أو صححوه قد والعلماء ، جده عن أبيه عن ، شعيب بن عمرو حديث

 أصحاب اختلف "اهللا رحمه أحمد اإلمام قال كما يقال ، كله هذا ومع ، المديني وابن ، أحمد واإلمام ، البخاري

 وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب عن ثابت أنه دام فما" جائز وكله ، التكبير في وسلم عليه اهللا صلى النبي

 غير كبر أو ، وخمسا ستا كبر أو ، وخمسا اإلحرام تكبيرة دون سبعا كبر أو ، وثالثا ثالثا اإلنسان كبر فلو ،

 أحمد اإلمام قال كما ذلك فإن ، صحيحة بأسانيد ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب نع ثبت مما ، ذلك

  . جائز : اهللا رحمه

  . تَكبيرة كلِّ مع يديه يرفَع : قال ثم

 العلم أهل بين خالف وال ، معها يديه المصلي يرفع ، الزوائد التكبيرة هذه أن ، اهللا رحمه المؤلف أفادنا

 أنه على العلم أهل وعامة ، اإلحرام تكبيرة ألنها ؛ األولى التكبيرة في يديه يرفع أنه في ، همعلي اهللا رحمة

  . الصالة صفة في الخالف ذكر ومضى ، االنتقال تكبيرات في اختلفوا لكنهم ، فيها يديه يرفع

 ، عليهم اهللا رحمة علمال أهل بين الخالف فيها وقع المسألة هذه ؟ ال أو الزوائد التكبيرات مع يديه يرفع هل

  : قولين على

 والشافعية الحنفية إليه وذهب ، واألوزاعي عطاء رأي وهو ، تكبيرة كل مع يديه يرفع أنه : األول القول

  . والحنابلة

  : األدلة

 وهو ، العلم أهل عامة قول في فيها الرفع ثبت اإلحرام وتكبيرة ، اإلحرام تكبيرة على القياس :األول الدليل

 ، حميد أبي وحديث ، الحويرث بن ومالك ، عمر ابن حديث في كما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ابتث

 أن بجامع ، العيد صالة فمثلها ، العادية الصلوات في اإلحرام تكبيرة في يديه يرفع كان أنه فيها عنه ثبت فقد

 أن فأرى أنا أما "يقول اهللا رحمه أحمد إلماما كان ولهذا ؛ القيام حال في تكبيرة التكبيرات هذه من واحدة كل
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 فيه فيدخل ، اإلحرام تكبيرة في الرفع فيها جاء التي األحاديث يقصد وهو" كله هذا فيه يدخل الحديث هذا

  . الجنازة صالة في التكبير به ونلحق ، الزوائد التكبيرات

 األثر وهذا ، البيهقي رواه" والجنائز العيد تكبيرات في يديه يرفع كان "عنه اهللا رضي عمر أن :الثاني الدليل

  . يثبت فال ، لهيعة ابن فيه وطريق ، منقطع طريق : طريقين من البيهقي رواه لكن ، دليال لكان صح لو

 عنهما اهللا رضي عمر ابن عن ثابت إنه : وقالوا ، الجنائز تكبيرات في اليدين رفع على القياس :الثالث الدليل

 بعض ويصححه ، الدارقطني عند النبي إلى مرفوع وهو ، الجنازة صالة في التكبير في ديهي يرفع كان أنه ،

 إلى الرفع يثبت ال أنه يرى العلم أهل من وكثير ، العزيز عبد الشيخ شيخه عن شيخنا ذكر كما ، العلم أهل

  . عنهما اهللا رضي عمر ابن على موقوف هو بل ، وسلم عليه اهللا صلى النبي

 الحنفية من يوسف أبي رأي وهذا ، العيدين في الزوائد التكبيرات في اليدين رفع يشرع ال أنه : انيالث القول

  . جميعا اهللا رحمهم حزم ابن ورأي ، المالكية مذهب وهو ، والثوري ،

 عليه اهللا صلى كان ولو ، يديه يرفع كان أنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يثبت لم ألنه :األول الدليل

  . صالته دقائق ينقلون فهم ، الرفع الصحابة لنقل ، يديه يرفع وسلم

 المعلومة األشياء من أنه يرى شيئا الرواة بعض يترك وقد ، للعدم نقال ليس النقل عدم إن : يقال أن والجواب

 غيرها على ينصون كما عليها ينصون فال ، بينهم واشتهارها لوضوحها نقلها إلى يحتاجون ال فهم ، الظاهرة

 . 

 وإنما ، اإلحرام كتكبيرة الرفع فيها يشرع نقول حتى الصالة بها مفتتحة ليست التكبيرات هذه أن :الثاني الدليل

  . الركوع كتكبيرات الرفع فيها يشرع فال ، الصالة أثناء في وقعت تكبيرات هي

 عليه اهللا صلى النبي أن ثبت دفق ، النص مقابل في ألنه ؛ االعتبار فاسد قياس هذا بأن : قياسهم عن ويجاب

 الركوع تكبيرة في الرفع إن ثم ، وغيره عمر ابن حديث في كما ، الركوع تكبيرة عند يديه يرفع كان ، وسلم

 واألصل ، عليه متفق أصل على يكون بل ، فيها مختلف مسألة على يكون ال والقياس ، فيها مختلف مسألة

  . القياس يصح فال ، فيه مختلف هنا

  : راجحال

 اإلمام وكالم ، اإلحرام تكبيرة على القياس وخاصة ، واضحة أدلة من تقدم لما التكبيرات في يديه يرفع أنه

  .وغيرها الزوائد التكبيرات في الرفع فيها يدخل التكبير عند الرفع أحاديث في يدخل أنه ، اهللا رحمه أحمد

 النبي محمد على اُهللا وصلَّى وَأصيالً بكرةً اِهللا وسبحان كَثيرا، ِهللا والحمد كَبيرا، أكبر اُهللا : " ويقوُل : قال ثم
وآِله لَّما وسا تَسليمكثير:  

  : التكبيرات بين الذكر

  : قولين على العلماء فيها اختلف ؟ ال أم الزوائد التكبيرات بين المصلي يقوله ذكر ثمة هل
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 وأحسن ، شاء ذكر بأي ، الزوائد التكبيرات بين وجل عز اهللا يذكر أن للمصلي يشرع أنه : األول القول

 موسى أبي رأي وهو ، مسعود ابن إليه ذهب ، به بأس فال غيره قال وإن ، اهللا رحمه المؤلف ذكر ما الذكر

  . والحنابلة الشافعية مذهب وهو ، عنهم اهللا رضي ، وحذيفة ،

  : األدلة

 ووافقه ، الذكر هذا فذكر ؟ تقول ماذا : سئل أنه ، عنه اهللا رضي مسعود ناب عن يروى أثر :األول الدليل

  . وغيره البيهقي عند أثر وهو ، وحذيفة موسى أبو ذلك على

 قياس (الجنائز كتكبيرات ذكر يتخللها أن فاستحب ، القيام حال تكون الزوائد التكبيرات أن :الثاني الدليل

  . القيام حال في تكبيرات أنها بجامع ،) ئزالجنا تكبيرات على الزوائد تكبيرات

 ، لذاتها مقصودة هي ، الجنائز في التكبيرات بعد تقال التي واألدعية األذكار ألن ؛ الفارق مع القياس وهذا

 ويدعو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي على ويصلي ، الصالة ركن وهي الفاتحة يقرأ فهو ، الصالة مقصد هي

 ، العيد في التكبيرات بخالف ، مقصود منها واحد فكل ، الصالة هذه إقامة من األكبر المقصد وهو ، للميت

 ما اإلنسان تركها لو ولهذا ؛ الصالة صلب من هي بل ، سنة ليست الجنائز وتكبيرات ، سنة تكبيرات فإنها

  . العيدين صالة في التكبيرات بخالف ، صالته صحت

 إليه وذهب ، شيئا بينها يذكر وال ، سردا التكبيرات يسرد بل ، راذك يقول ال المصلي أن : الثاني القول

  . سكتة يسكت : وقال ، اهللا رحمه القيم ابن رجحه وقد ، والمالكية الحنفية مذهب وهو ، األوزاعي

  : األدلة

 كان ولو ، التكبيرات هذه بين اهللا يذكر كان أنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يثبت لم أنه :األول الدليل

  . الذكر عدم على دل ينقل لم فلما ، إلينا لنقل شيئا يذكر

 التسبيح ، الركوع في كالتسبيح ، متوالية فكانت ، المسنون جنس من تكبيرات التكبيرات هذه أن :الثاني الدليل

 على دالزوائ التكبيرات قاسوا فهم ، بواجب وليس سنة التسبيح أن على بناء القول وهذا ، متواليا يكون

  . سردا فكانت ، سنة منهما كال أن بجامع التسبيح

  . وغيره عامر بن عقبة لحديث ؛ واجب والسجود الركوع في التسبيح ألن ؛ فيه ينازع وهذا

 فهي ، فيها سكوت ال الصالة إن : يقولون األول القول أصحاب كان وإن ، النقل عدم هو عندهم دليل أقوى

 بين السكوت ألن ؛ يسكت لن هو أصال :  فيقال ، يسكت ال وهنا ، استماع وأ دعاء أو ذكر أو قراءة إما

 أو ذكر أو لقراءة محال ليست ، يسيرة سكتة ، متقارب وقت فهو ، نفسه إليه يتراد ما مجرد هو التكبيرتين

 ، يسيرة سكتة تكبيرتين كل بين يسكت " :اهللا رحمه القيم ابن يقول كان ولهذا ؛ ذلك غير أو استماع أو دعاء

 . "  التكبيرات بين معين ذكر عنه يحفظ ولم

  : الراجح
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  ١٠  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 من فإن ، أحد على يثرب وال يعنف وال ، بأس فال سكت وإن ، بأس فال ذكر فإن ، واسع هذا في األمر أن

 دليلهم ولهم ، عالم بقول أخذ فقد يذكر لم ومن ، وتعليلهم نظرهم وجهة ولهم ، عالم بقول أخذ قد ذكر

 بهذا أخذ فمن ، ذكرا يقول بأنه ، عنه اهللا رضي مسعود ابن أفتى ولهذا ؛ ذكر محل والصالة ، وتعليلهم

 قول كان وإن ، القول بهذا يقولون يكونوا لم كثرا علماء تبع فقد ترك ومن ، الصحابة بقول أخذ فقد الذكر

  . أعلم واهللا ، آخر قول يكن لم إذا يرجح الصحابي

   .محمد انبين على وسلم اهللا وصلى


