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

  . آكَد فطْرٍ وفي العيدينِ، لَيلَتَي في الْمطْلَقُ التكبير ويسن ، : اهللا رحمه المؤلف قال����

  . اهللا رحمهم العلم أهل عامة إليه ذهب ، سنة العيدين ليلتي التكبير

  : األدلة

  : دليله الفطر عيد
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 يستحب أنه على واضح دليل فهذا} } } } !

   .الفطر عيد ليلة التكبير


#ْ ُ����{{{{ وجل عز اهللا فقول األضحى لعيد بالنسبة وأما :الثاني الدليل$
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 اإلمام عن منقول وهو ، الحجة ذي من األول العشر بها المراد بأن ، اآلية هذه عنهما اهللا رضي عباس

  . والعلماء المفسرين من طائفة وعن ، اهللا رحمه الشافعي

 هذا ، األضحى ليلة في التكبير من آكد تكبيره فالفطر" آكد فطر وفي "يقول اهللا رحمه المؤلف ؟ آكد أيهما

  . والحنابلة الشافعية مذهب

  : األدلة

�ْ{{{{ قال حينما ، الفطر عيد ليلة في التكبير على نص وعال جل اهللا أن -ُ���ْ�ُ��	
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  . رمضان شهر صيام من الفراغ معناه العدة وإكمال }}}}!

 قول في الشافعية إليه وذهب ، الفطر عيد ليلة في التكبير من آكد األضحى عيد ليلة التكبير أن : الثاني القول

  . جميعا عليهم اهللا رحمة ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ،

  : األدلة

 اإلطالق على العام أيام أفضل وهو ، معظم ويوم ، النحر ويوم ، األكبر الحج يوم هو األضحى يوم أن -

 نص لورود ؛ النحر يوم أنه واألقرب ، قولين على خالفوال ، عرفة يوم قال من ومنهم ، دليله له قول على

 كان ، الفطر عيد يوم من فضال أعظم األضحى يوم كان فلما ، وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النبي عن فيه

  . الفطر عيد ليلة في التكبير من أفضل ليلته في التكبير

  : الراجح

 عيد وليلة ، مزية وهذه ، القرآن في فيها التكبير على النص جاء الفطر عيد فليلة ، مزية لها ليلة كل أن

 كان وإذا ، العام أيام أفضل ثاني أو ، اإلطالق على العام أيام أفضل األضحى يوم فإن ؛ مزية لها األضحى
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 وتحتمل هذا تحتمل والمسألة ، العلم ألهل قوالن هذا ، للنهار تابعة الليلة ألن ؛ فاضل ليلته في فالتكبير فاضال

 أن لإلنسان وينبغي ، متأكد همايليلت في والتكبير ، ليلتهما في التكبير فيشرع عليه وبناء ، أعلم واهللا ، هذا

  . الليلتين هاتين في التكبير من يكثر

  . الْحجة ذي عشرِ كلِّ وفي : قال ثم����

  . كلها الحجة ذي عشر في التكبير يشرع
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  .وغيره الشافعي وكذا ، الحجة ذي من األول العشر عباس

 يكبران ، العشر مأيا في األسواق إلى يخرجان عنهما اهللا رضي هريرة وأبو عمر ابن نكا " :الثاني الدليل

  . الجزم بصيغة معلقا البخاري أخرجه"  بتكبيرهما الناس يكبرو

�א�"��!�א� 
ل����מ�
ن�
�[ المشهور عباس ابن حديث في وسلم عليه اهللا صلى النبي قول :الثالث الدليل

�.��وא�،�א� ���א+��מ�*ذ)�
ن�א��'�&�%��$#����ن �.�ل�؟�א��'��	ول����א��'�	�2ل���1א���0د�و/�: �و/�:

 األعمال ومن ، عليه متفق ]�81�2ذ��7
ن�����0و�מ�و�6	'�2
��'��5ج��0ل�&/�،�א��'�	�2ل���1א���0د

 عنهم اهللا رضي الصحابة فسر وقد ، العشر هذه في يكبر أن لإلنسان فينبغي ، عموما والذكر التكبير الفاضلة

 من أفضل فيهن العمل أيام من ما . مر كما كبيرهمابت الناس ويكبر األسواق ينزلون كانوا فإنهم ، بالفعل هذا

  " .  والتكبير والتحميد التهليل من فأكثروا العشر، األيام هذه

�و/�و0ل�;ز�א��'�;�د��;:מ����מ�
ن�
�[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن  ،عمر ابن عن :الرابع الدليل

 ]وא��=���2وא�����ل�א��$
�د�
ن����ن�وא�<=>��،�א� ���א+��מ�*ذ)�
ن�א��'�&�%��$#����ن�א� 
ل

 عن يثبت ال ، ضعيف حديث أنه على منهم وكثير ، يصححه العلم أهل وبعض ، وغيره أحمد اإلمام أخرجه

   .وسلم عليه اهللا صلى النبي

 صلى النبي قول عموم في داخل التكبير فإن ، التكبير على المسألة هذه في نص يثبت لم لو : حال كل وعلى

 والتحميد التكبير يشمل الصالح والعمل �..]א��'�&�%��$#����ن�א�"��!�א� 
ل����מ�
ن�
�[ وسلم عليه اهللا

 وأثر ، وعال جل ربه إلى العبد بها يتقرب التي الصالحة األعمال من ذلك وغير ، والصالة والصيام والتهليل

 قد العلم أهل بعض لكن ، نص هذا ، الجزم بصيغة معلقا البخاري أخرجه ، قوي هريرة وأبي عمر ابن

 عباس ابن حديث عموم في داخل هو : فيقال ، بخصوصه التكبير على أدلة تثبت لم : ويقول ، هذا في ينازع

 ..) . اهللا إلى أحب فيهن الصالح العمل أيام من ما(

   . فريضة كلِّ عقب والمقَيد : اهللا رحمه قال����

 والتكبير ، مكان وال بزمن المربوط غير ، المرسل : والمطلق ، والمقيد المطلق التكبير عن المؤلف يتكلمس

  . معين بوقت مقيد ، بها المربوط الصلوات بأدبار المقيد هو المقيد
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 الحنابلة مذهب على ، الخطبة انقضاء إلى الشمس غروب من الفطر عيد ليلة في مشروع : المطلق التكبير

 وهو ، الخطبة انقضاء إلى رمضان من يوم آخر شمس غروب من يكبر أن له يشرع : فيقولون ، اهللا مهمرح

 ، الصالة في الشروع إلى يقول من فمنهم ، خالف عندهم النهاية في لكن ، البداية في الشافعية مذهب أيضا

 العيد يوم الفجر صالة من يبتدئ قالمطل التكبير أن فيرون المالكية أما ، اإلمام حضور إلى : يقول من ومنهم

  . الصالة في شروعه أو ، اإلمام خروج إلى إما ،

 اآلية عليه تدل الذي وهو ، األقرب وهو ، الشمس غروب من يبتدئ أنه على والحنابلة فالشافعية إذن

 نسبةبال هذا ، رمضان من يوم آخر شمس غروب من يحصل العدة وإكمال) اهللا ولتكبروا العدة ولتكملوا(

  . العيدين ليلتي في المطلق للتكبير

 ،وهذا  الخطبة انقضاء إلى ، العشر ليالي من ليلة أول من فيبتدئ ، الحجة ذي عشر في المطلق التكبير أما

 من الصحيح هذا ، النحر يوم خطبة انقضاء إلى األول اليوم من يبتدئ فهو ، اهللا رحمهم الحنابلة مذهب على

 ثالثة المطلق التكبير مدة فتكون ، التشريق أيام آخر إلى يمتد أنه المذهب في قول كوهنا ، الحنابلة مذهب

  . يوما عشر

 ، الصالة في البدء عند إما وينتهي ، العشر أول من يبتدئ المطلق التكبير أن فيرون : والشافعية المالكية أما

  . القول هذا باعتبار ؛ الحنابلة مذهب المذاهب أوسع ، اإلمام خروج عند أو

  : قوالن ؟ الفطر عيد في مقيد تكبير هناك فهل المقيد التكبير أما

 له يتعرضوا لم والمالكية والحنفية ، قول في الشافعية إليه وذهب ، ليلته في مطلقا تكبيرا له أن : األول القول

 ، اهللا رحمه أحمد إلماما كالم فظاهر الحنابلة أما ، الفطر عيد في مقيد تكبير عندهم ليس أنه على يدل مما ،

 . القاضي عن قدامة ابن ذكره،  الفطر عيد في مقيدا تكبير ال أنه ، والخرقي

  . األضحى عيد في المقيد التكبير مشروعية على اإلجماع اهللا رحمه النووي نقل وقد

  . عرفَةَ يوم الفَجرِ الةص من جماعة في فريضة كلِّ عقب والمقَيد : قال����

 خالف فيها المقيد التكبير يكون أين : ومسألة ، شرطان هذان ، جماعة في تكون وأن فريضة تكون أن بد ال

  : أقوال على اهللا رحمهم العلماء بين

 أم رجال كان سواء ، مصل لكل جماعة في المؤداة الفريضة عقب مشروع المقيد التكبير أن : األول القول

 في مؤداة صالة تكون أن المهم ، غيره في أم مسجد في ، مقيما أم مسافرا ، مسبوق غير أم مسبوقا ، امرأة

  . والحنابلة الحنفية إليه وذهب ، جماعة

  : األدلة

 قال" جماعة في صلى من على التكبير إنما "قال أنه ، عنه اهللا رضي مسعود ابن عن يروى أثر :األول الدليل

   . عليه أعثر فلم عنه بحثت : يقول الباحثين من وكثير ، حرب واهر : الزركشي
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 إلى أذهب : اهللا عبد ألبي قلت : ماألثر عن جاء فقد ، اهللا رحمه أحمد اإلمام عن منقول كالم :الثاني الدليل

 إذا أنه ، عمر ابن حديث الباب في شيء أعلى ، نعم : قال ؟ وحده صلى إذا يكبر ال كان أنه ، عمر ابن فعل

  . يكبر لم وحده صلى

 وذهب ، حال كل على مشروع ، انفراد أو جماعة في نفل أو فريضة كل عقب مشروع أنه : الثاني القول

  . اهللا رحمهم الشافعية إليه

  : األدلة

  . مسعود وابن عمر ابن عن المروي الفرض على النفل قياس :األول الدليل

 أم جماعة في كان سواء اإلنسان فيكبر ، للصالة وصفا وليس ، قتللو شعار التكبير وألن :الثاني الدليل

 بمقتضاها عمل ثبتت فإن ، ثبوتها من التحقق من بد ال المروية واآلثار : قالوا ، نافلة أم فريضة في ، منفردا

 . 

 ، ال مأ جماعة في ، ال أم مؤداة كانت سواء ، فقط فريضة كل عقب يكون المقيد التكبير أن : الثالث القول

  . رواية في والحنابلة المالكية إليه وذهب ، الفريضة على فالمدار

 يكبر صالة في اإلمام مع صلى إذا فالمسبوق ، كالسالم للمنفرد فاستحب ، للمسبوق مستحب ذكر ألنه -

 استحب للمسبوق مشروعا كان لما ، يكبر : قالوا ، الصالة بعض فاتته أن بعد ، اإلمام مع صلى إذا ، خلفها

  . والمنفرد للمسبوق مشروع فإنه ، السالم على قياسا ، للمنفرد

  : الراجح

 الفريضة عقب إال التكبير يشرع ال بأنه القول يقوي فهذا ، عمر وابن مسعود ابن أثر ، األثران ثبت إذا أما

 جماعة في صلى إنف ، واسع األمر : شيخنا قال فكما ، ثابت غير األثر كان إذا وأما ، جماعة في المؤداة

  . فذاك وكبر منفردا صلى وإن ، فذاك وكبر

  . التشريق أيامِ آخرِ عصرِ إلى النحرِ يوم الظهرِ صالة من وللمحرِمِ :  قال ثم����

  : أقوال على خالف فيها ؟ المقيد التكبير وقت يبدأ متى

 ؛ التشريق أيام آخر من العصر بصالة وينتهي ، عرفة يوم فجر من يبتدئ قيدالم التكبير أن : األول القول

 عمر القول هذا إلى ذهب ، عشر الثالث يوم من العصر صالة هي والحج التشريق أيام يف صالة آخر ألن

 رأي وهو ، ثور أبي رأي وهو ، والثوري عيينة ابن السفيانين رأي وهو ، عباس وابن مسعود وابن وعلي

  . جميعا اهللا رحمهم ، الحنابلة مذهب وهو ، الحنفية نم ومحمد ، يوسف أبي

  : األدلة

 ويقطعها ، الصبح صالة من عرفة يوم يكبر كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن " جابر عن :األول الدليل

   . لبيهقياو حجر ابن ضعفه الحديث هذا لكن ، والبيهقي الدارقطني أخرجه" التشريق أيام آخر العصر صالة
 



�א�
ط������د�:�د��א����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��٢٢−���א�
	�����زאد �

  

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

 المكبر فمنا عرفة غداة في سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مع كنا :" قال عمر بن عبداهللا عن : الثاني الدليل

    .مسلم أخرجه" فنكبر نحن فأما المهلل ومنا
 اهللا صلى النبي مع المسير هذا سرت قال ؟ اليوم هذا التلبية في تقول ما عرفة غداة مالك بن ألنس وقيل"

 ، اهللا رحمه مسلم اإلمام أخرجه " صاحبه على أحدنا يعيب وال المهلل ومنا المكبر فمنا وأصحابه سلم و هعلي

  . عرفة غداة هذا

  بعمومه استدلوا لكن ، النحر يوم ظهر من حقه في التكبير يبتدئ المحرم بأن يناقش قد الحديث هذا كان وإن

. 

 صحيحة آثار ، عباس وابن مسعود وابن علي وعن ، عنه اهللا رضي عمر عن منقولة آثار :الثالث الدليل

 رضي عمر عن : ولفظه ، التشريق أيام آخر من وينتهي ، عرفة يوم فجر من يبتدئ التكبير أن في ، ثابتة

 في األلفاظ وكل" التشريق أيام آخر من العصر صالة إلى عرفة يوم من ةالغدا صالة في يكبر كان "عنه اهللا

 وأثر ، اهللا رحمه النووي وصححه ، والبيهقي شيبة أبي ابن فأخرجه عمر أثر أما ، اللفظ فسن األخرى اآلثار

 وأثر ، المجموع في اهللا رحمه النووي وصححه ، والبيهقي ، والحاكم شيبة أبي ابن أخرجه اللفظ بنفس علي

 ، والحاكم ، شيبة يأب ابن أخرجه عباس ابن وأثر ، اهللا رحمه النووي وصححه ، الحاكم أخرجه مسعود ابن

 أنهم الصحابة عن ثبت فقد ، اللفظ بنفس ، ثابتة كلها األربعة اآلثار ، اهللا رحمه النووي وصححه ، والبيهقي

  . التشريق أيام آخر من العصر صالة إلى عرفة يوم فجر من التكبير يبتدئون كانوا

 إلجماع : قال ، إليه ذهب ما على الدليل عن سئل لما ، اهللا رحمه أحمد اإلمام فإن ، اإلجماع :الرابع الدليل

 ابتداء في هو أحمد اإلمام ذكره الذي واإلجماع"  : يقول اهللا رحمه رجب ابن قال ، عباس وابن وعلي عمر

 أحمد واإلمام ،"  سماهم الذين الصحابة فيه اختلف فقد وقته آخر في أما ، الصبح صالة من عرفة يوم التكبير

 ، اإلجماع لفظ عليه أطلق ، وغيره اإلسالم كشيخ العلم أهل بعض كان وإن ، للصحابة عامال اإلجماع يعني ال

 اإلجماع حكاية بعد فيها االختالف وقع التي المسائل من ويكون ، الشيء هذا على الصحابة إجماع : وقال

   . عنهم اهللا رضي الصحابة عصر في الواقع

 عقب التكبير فيكون النحر يوم من العصر بصالة وينتهي ، عرفة يوم الفجر صالة من يبدأ أنه : الثاني القول

  . اهللا رحمهم الحنفية مذهب وهو ، والنخعي علقمة إليه ذهب القول هذا ، فقط صلوات ثماني

  : األدلة


#ْ ُ����{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول -$
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�ُ����� الحجة ذي من األول العشر بالمعلومات والمراد }}}}

 إلى ، عرفة يوم فجر من إال عندنا يبق فلم ، النحر يوم شمس بغروب تنتهي المعلومات والعشر : قالوا ،

  . فقط صلوات ثمان ، النحر يوم من العصر صالة
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#ْ ُ����{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول عليها دل قد فإنه ، هذا عليها يدل لم إن بأنه : نوقشوا$
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�ُ����� فإذا ، بعدهم ومن الصحابة من المفسرون عليه نص كما ، التشريق أيام هي المعلومات واأليام} } } } 

  . التشريق أيام صلوات من صالة آخر إلى ، الباقية األيام صلوات دخلت ، الذكر على دلت قد كانت

 ، التشريق أيام آخر ، عشر الثالث يوم فجر إلى ، النحر ميو ظهر من يبتدئ المقيد التكبير أن : الثالث القول

 كامال عشر الثاني ويوم ، كامال عشر الحادي ويوم ، والعشاء والمغرب والعصر الظهر في النحر يوم فعندنا

 وهو ، العزيز عبد بن عمر وعن ، عمر ابن عن مروي وهذا ، التكبير وينتهي ، عشر الثالث فجر إلى ،

 أنه ، النهاية في ورواية ، البدء في رواية عندهم الحنابلة ، رواية في والحنابلة ، والشافعية المالكية مذهب

  . أخرى رواية ، عشر الثالث يوم بفجر وينتهي ، رواية الظهر من يبدأ

 مشغوال يكون ذلك قبل الحاج ألن ؛ النحر يوم ظهر من تكبيره يبتدئ والحاج ، للحاج تبع الناس ألن -

 ، محل وهو العاشر اليوم من الظهر صالة سيستقبل فإنه ، النحر يوم ضحى العقبة جمرة رمى فإذا ، بالتلبية

 أيام ألن : فقالوا ، عشر الثالث يوم بفجر ينتهي كونه وأما ، التكبير في فيشرع ، له بالنسبة التلبية انتهت وقد

  . عشر الثالث يوم بفجر انتهت قد التشريق

 بل ، دليل إلى تحتاج دعوى فهذه للحاج تبع الناس وأن األول التعليل أما : وقالوا ، ليهمتعلي العلماء ناقش وقد

 الثالث يوم بفجر تنتهي التشريق أيام إن قولهم وأما ، ذكرهم سبق الذين الصحابة إجماع مقابل في دعوى هي

 يكون الرمي أن ومالمعل ومن ، العصر بصالة تنتهي التشريق أيام بل ، صحيح وغير مسلم غير فهو عشر

  . بعد ينته لم فالوقت ، عشر الثالث اليوم من الزوال بعد

  : الراجح

 الكرام الصحابة هؤالء مع ألحد قول وال ، عنهم اهللا رضي الصحابة إلجماع ؛ إشكال وال األول القول هو

  . عنهم اهللا رضي

  : الخالصة

 مذهب من الصحيح وهذا ، النحر يوم عيد طبةخ بانتهاء وينتهي ، الحجة ذي عشر أول من المطلق يبتدئ

 فجر من المذهب على المقيد ويبتدئ ، التشريق أيام آخر إلى يمتد أنه األصحاب عند قول وهناك ، الحنابلة

 ، النحر يوم فجر إلى عرفة يوم فجر من والمقيد المطلق ويجتمع ،) العصر (التشريق أيام آخر إلى عرفة يوم

  : أقسام ثالثة ذهبالم على التكبير فيكون

  . مطلق -١

  . مقيد -٢

  . ومقيد مطلق -٣
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 المذهب في قول هذا ، التشريق أيام آخر إلى عرفة يوم فجر من والمقيد المطلق التكبير يجتمع أنه :والراجح

   . العلم أهل من وجمع اهللا رحمه عثيمين ابن شيخنا اختاره ، الراجح وهو ،

  . قضاه نسيه وِإن : قال ثم����

 ينسى أن إما المذهب فعلى نسيه إذا ، جماعة في مؤداة فريضة عقب يكون الذي المقيد التكبير نسي إذا

 يذهب ، يبني ال ، البناء تبطل الثالثة هذه ، المسجد من ويخرج ينسى أو ، ويحدث ينسى أو ، الفصل ويطول

  . لهامح فات قد سنة ألنه ؛ التكبير

 ال المصلي أحدث إذا السهو سجود ،، قضاؤه يشرع فلم ، السهو سجود أشبه ، بالصالة مختص ذكر ألنه -

  . به يأتي

 وأخذ ، تيمية بن المجد رجحها ، الحنابلة عند قول وهو ، وأحدث نسي إذا حتى ، به يأتي أنه : الثاني القول

  . اهللا رحمه قدامة ابن بها

 اإلنسان أن لو ، الصالة بعد كالذكر ، الطهارة له تشترط فلم ، اإلمام سالم عن منفرد ذكر ألنه :األول الدليل

 ، بالصالة متصل غير ، منفرد ذكر فهو ، بها يأتي نعم ؟ باألذكار يأتي فهل صالته من انتهى أن بعد أحدث

 ارتباط وليس سبب ارتباط ، لها شيء أنه باعتبار بها مرتبط هو إنما ، وهيكلها الصالة ببناء ارتباط له ليس

  .بناء

 من أحدا يمنع أن ألحد يكن لم دليل ثمة يكن لم فإذا ، الطهارة اشتراط على يدل دليل ال أنه :الثاني الدليل

  . وجل عز هللا بها يتعبد عبادة

  : الراجح

   .يقضيه فإنه أحدث ثم التكبير نسي إذا أنه ، أعلم واهللا القول هذا هو

 قد ألنه ، اهللا رحمه شيخنا إليه يميل الذي وهو ، يقضيه ال أنه الظاهر ؟ ال أو يقضيه له الفصل طال إذا

  . معين بوقت مرتبطة ألنها" تقض لم محلها فات إذا السنة "القاعدة عموم في داخل وهذا ، وقته ذهب

  . عيد صالة عقب يسن وال المسجِد، من يخْرج أو يحدثْ لم ما : قال ثم����

 ؟ العيد صالة بعد يشرع فهل ، التشريق أيام آخر إلى عرفة يوم فجر من يبتدئ المقيد التكبير إن قلنا نحن

 فيها المسألة هذه ؟ ال أو يشرع فهل ، المقيد التكبير فيه يشرع الذي الوقت ضمن ستكون العيد صالة ألن

  : األصحاب عند وجهان

 فأشبهت ، مفروضة ألنها ؛ اإلمام كالم ظاهر وهو،  العيد صالة عقب المقيد التكبير يشرع أنه : ألولا الوجه

  . المفروضة الصلوات

  . وغيره الكلْوذاني الخطاب وبأ اختاره ، نافلة ألنها ؛ العيد صالة عقب التكبير يشرع ال أنه : الثاني الوجه
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 وهذا ، االعتبار بهذا عين فرض العيد صالة أن يرون ألنهم ؛ ضةفري أنها قول ، القولين بين الفرق انظروا

  . عين فرض إنها قال من قول على يجري

 عن يثبت لم وألنه ، بعدها يكبر فال ، النوافل سائر أشبهت النوافل من نافلة بأنها عللوا الثاني بالوجه والقائلين

 ، العيد صالة بعد المقيد بالتكبير يأتون كانوا أنهم الكرام الصحابة عن وال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي

 استماع وهو ، آخر ألمر سيتفرغ المصلي إن ثم ، المقنع الدليل هو وهذا ، والنقل التوقيف على مبنية والعبادة

 مقيدا تكبير ال : فيقال ، العيد خطبة انقضاء إلى األصحاب عند يستمر المطلق التكبير إن ثم ، اإلمام خطبة

  . المطلق التكبير وهو ، آخر تكبير ثمة لكن ، العيد صالة بعد

 ". الحمد وِهللا أكبر، اُهللا أكبر، واُهللا اُهللا، إال إله ال أكبر اُهللا أكبر، اُهللا " شَفْعا وصفَتُه : قال����

 ، اهللا إال إله ال ثم ، تكبيرتان ثم ، كبيرتانت ، التكبيرات يشفع ، شفع التكبير صفة أن ذكر اهللا رحمه المؤلف

  . التكبير لصفة بالنسبة هذا ، الحمد فيها والثانية

  : األدلة

 الثوري رأي وهو ، عنهم اهللا رضي مسعود ابن وعن ، علي وعن ، عمر عن منقول أنه :األول الدليل

  . اهللا رحمهم الحنابلةو الحنفية مذهب وهو ، وإسحاق

 صالة بعد إليهم التفت وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، جابر حديث من ، السنن في حديث وجاء :الثاني الدليل

  . ضعيف حديث ، يثبت ال الحديث هذا لكن ، شفعا وكبر ، التكبير لهم وبين ، الفجر

  . الثاني في وبالتحميد ، األول في اهللا إال إله بال يحصل اإليتار أن :الثالث الدليل

 ، باألذان شبيها يكون فإنه ، وبالتوحيد بالحمد التكبير قرن إذا : وقال ، اهللا رحمه اإلسالم شيخ ليهإ مال وهذا

 حسن فهو قاله شيء أي : قال اإلسالم شيخ أن مع ، بالصالة مختص التكبير وهذا ، بالصالة مختص واألذان

 . 

 تكبيرات بثالث يأتي ثم ، اهللا إال إله ال قولي ثم ، تكبيرات ثالث يكبر ، وترا يكون التكبير أن : الثاني القول

 .  الحنابلة بعض واستحبه،  والشافعية المالكية ومذهب ، جابر رأي وهذا ، بالتحميد يأتي ثم ،

 أنه تقدم ألنه ، الخطبة وتكبير الصالة كتكبير ، اإليتار فيه فينبغي ، العيد شعار التكبير ألن :األول الدليل

 والثانية ، تكبيرات بتسع األولى يبتدئ الخطبة وتكبير ، الثانية في وخمسا األولى في سبعا الصالة في يكبر

  . تكبيرات بسبع

  . عنه اهللا رضي جابر عن مروي أنه :الثاني الدليل

 مروي وهذا ، الثانية في يشفع ثم ثالثا ، شفعا الثاني وفي ، وترا األول في يكون التكبير أن : الثالث القول

 اهللا ، اهللا إال إله ال ، أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا : فيقول ، اهللا رحمه شيبة أبي ابن نقل كما ، ودمسع ابن عن
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 التكبير مجموع فيكون ، الواحدة كالجملة والجملتان ، واحد جنس من فالتكبير ، الحمد وهللا ، أكبر اهللا اهللا أكبر

  . اإليتار فحصل ، تكبيرات خمس

  : الراجح

 عن والثالثة ، جابر عن والثانية ، مسعود وابن علي وعن عمر عن منقولة األولى ؟ أرجح صورال هذه أي

 ، عمر إليه ذهب ما خاصة ، عنهما اهللا رضي وعلي عمر إليه ذهب ما بترجيح يقال أن إما ، مسعود ابن

 اإلسالم شيخ ذكره الذي وهذا ، بينها وينوع ، جميعا بها يأتي وأنه ، واسع هذا في األمر : يقال أن وإما

 فحسن كبر فحيث : قال ، التنوع اختالف ومن ، الصحابة عن منقولة ألنها ، حسنة كلها : وقال ، اهللا رحمه

 جميع إن "اإلسالم شيخ قال ، اهللا رحمه شيخنا واختارها ، أحمد اإلمام قاعدة على جار اإلسالم وشيخ ،

 بل ، ذلك من شيء يكره لم به التمسك يصح أثرا ورةمأث كانت إذا واألفعال األقوال من العبادات صفات

 شفعها اإلقامة ونوع ، وتركه والترجيع األذان نوع وفي ، الخوف صالة أنواع في نقلنا كما ، كله ذلك يشرع

 المأثورات هذه بعض يستحب لكن : قال أن إلى ،، واالستفتاحات التشهدات أنواع في قلنا وكما ، وإفرادها

 حد على كلها كانت إذا أما ، دليل ثمة كان إذا نفضل ، الحظ" التفضيل يوجب دليل قام ذاإ بعض على ويفضل

 يمكن ال أنه ومعلوم ، اآلخر يكره وال "قال ، بهذا يأخذ وأن ، بهذا يأخذ أن بين مخير العبد فإن ، سواء

 في نوع من أكثر بين عيجم أن يمكن فال" الواحد الوقت في نوعين بين المتنوعة العبادة في يجمع أن لمكلف

 ، طويل ممتد فالوقت التكبير في خاصة ، مرة وهذا ، مرة بهذا يأتي ، ينوع أن يستطيع لكنه ، واحد آن

 ، متسع والوقت طويلة فالمدة ، التشريق أيام آخر إلى عرفة يوم فجر من المقيد في وعندك ، يوما ١٣ عندك

  . مرة وهذا مرة بهذا يأتي أن فيستطيع

  : مسألة

 مباشرة الصالة عقب قبل يكون هل ؟ يكون فمتى ، المفروضة الصلوات عقب المقيد التكبير أن عرفنا نحن

 يأتي ثم ، أوال باالستفغار يبدأ إنه : قال اهللا رحمه شيخنا ؟ بالتكبير يأتي ثم باألذكار يأتي إنه أم ؟ الذكر قبل

 أن قبل ثم ، الخ ،، السالم ومنك السالم أنت اللهم ، اهللا غفرأست ، اهللا أستغفر ، اهللا أستغفر : فيقول ، بالتكبير

 االستغفار ألن : قال ، الصالة بعد ما أذكار بقية يكمل ثم ، منها ينتهي ثم ، بالتكبيرات يأتي باألذكار يأتي

 ، يستغفر كان ، وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، صالته في الحاصل تقصيره عن يستغفر ألنه ؛ بالصالة ألصق

 واهللا ، بالصالة ألصق أنه على يدل وهذا ، المأمومين إلى يتوجه أن قبل ، الخ .. السالم أنت اللهم : ويقول

  . أعلم

  .محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


