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المنقولة على التكبير واألحكام إرشاد الرفيق إلى اإلجماع واآلثار 
 ام التشريقوأيَّ  ضحىالُمقيَّد بعد الفريضة يوم عرفة وعيد األ

  

األمين، ة دمحم ري  ير الب  العالمين، والصالة والسالم على خ   الحمد هلل رب  
 .ه أجمعينتباآله وصحعلى و

، هللا سدَّدك ــ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابهالسائر على طريق ها وبعد، أي  
 :ــونفع بك  وأعانك،

لة فقهية ات يق  ر  فهذه و   ب ذٌ إليك ف قهها، ت بي  ن أحكام وأد  ح  ماتعة لك، وم 
  :ومسائل

ى،وعيد األ ،م عرفةالتكبير المقيَّد في يو" حى  ".ام التشريقوأيَّ  ضح

 .ي جواد كريمرب    والن اشر، إن   ،والقارئ ،نفع بها الكاتبي   عسى هللا أن  

ستعينًا فأقول مُ ، وقفات ِست ِ وسوف يكون الكالم عن هذا التكبير في 
 :القوي العزيز باهلل ــ جلَّ وعزَّ ــ

 .راد بالتكبير الُمقيَّدعن المُ /  الوقفة األولى

 ،وأيـ ام التشريق ،حرويوم عيد الن   ،ي كب  روا في يوم عرفة ع للن اس أن  ش ر  
 :في موضعين

 : لاألوَّ الموضع 

 .بيل أذكارها، وقُ نهابالسَّالم مِ  ،عقيب االنتهاء ِمن أداء صالة الفريضة

ى هذا  ن ف   ، ألن  "قي دبـالت كبير الم  "وي سم   صالةعله ق يـ  د باالنتهاء م 
 .الفريضة

منهج "في كتابه  ــرحمه هللا  ــالسعدي  عبد الرحمن وقد قال العالمة
 (:19: ص) "ينالسالكين وتوضيح الفقة في الد ِ 
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الحُمقىيَّدُ » ن صالة فج   :وى ر ر يوم عرفة إلى عصر آخ  عقب المكتوبات م 
 اهـ.«ام التشريقأي  

 : الثانيالموضع 

 .في سائر األوقات ِمن ليٍل أو نهار

ى هذا  طل  بـ"وي سم  المسلم  كب  ربوقت، بل ي  ف عله ال يتقي د  ، ألن  "قالت كبير الم 
ن ليل أو نهار، وفي بيته أو مركبته أو س وقه أو  في أي   وقت شاء م 

أثناء في ع أو ضطج  هو قائم أو جالس أو م  و كب  ر، وي  طريقه أو عمله
 .مشيه

  :الُمطلىق بدأ هذا التكبيرويى 

ن أي ام شهر ذي الق عدة، وي   ر يوم م  ن بعد غروب شمس آخ  ستمر إلى م 
ن أي ام التشريق قبل غروب شمسه، ث م  ي قطع ر يوم م   .آخ 

ا تقدَّم يُعلىم  :وِممَّ

اًل ــ ل أي ام عيد األضحى، وأي ام  أوَّ أن  يوم عرفة، ويوم الن حر الذي هو أو 
ن جهة الوقت قد اجتمع فيها  ،التشريق ق طل  التكبيران جميعًا، الم  م 

 .دقي  والم  

طل  التكبير افترق  ثانيًا ــو قي د الم  ن جهة الوقت ق عن الم  بأن ه مشروع م 
 .أيًضا في األي ام الثمانية التي قبل يوم عرفة

د في عن اإلجماع المنقول على مشروعية التكبير الُمقيَّ /  الوقفة الثانية
 .يوم عرفة، ويوم عيد األضحى، وأيَّام التشريق

فتح "في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي  ــ أوالً 
 (:921/ 6) "شرح صحيح البخاري الباري

ام ه ي شرع الت كب ير عقيب الصلوات في هذه األيـ  ات فق العلماء على أنـ  »
 .ملةفي الج  
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 ــما فيه آثار عن الصحابة بل إنـ  ، وليس فيه حديث مرفوع صحيح
ن بعدهم، وعم   ــ،رضي هللا عنهم   .المسلمين لوم 

ـة عليه لم ي نقل إلينا فيه نصٌّ عت األم  بعض ما أجم   دلُّ على أن  وهذا ي  
 اهـ.«هفى بالعمل ب  بي ملسو هيلع هللا ىلص، بل ي كت  صريح عن الن  

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

ن جهة أنـ  وأم  » ع أدبار الصلوات، ه ي شر  ـا الت كبير في الن حر فهو أوكد م 
تفٌق عليهوأنـ    اهـ.«ه م 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ رطبي المالكي شد القُ قال الفقيه ابن رُ  ــ ثالثًا
 (:395/ 9) "ونهاية المقتصد بداية المجتهد"

 اهـ.«ام الحجواتفقوا أيًضا على الت كبير في أدبار الصلوات أي  »

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ووي الشافعي أبو زكريا النَّ فقيه قال ال ــ رابعًا
 (:52/ 3) "بهذَّ المجموع شرح المُ "

د فيشرع في عيد األضحى بال خالف، إلجماع ا الت كبير المقي  وأم  »
 اهـ.«ةاألم  

 (:59/ 3)وقال أيًضا 

ف عن نقل الخل  ف الفرائض، ل  خل   امي كب ر في هذه االي   السُّن ة أن  »
 اهـ.«لفالس  

في  ــ رحمه هللا ــركشي الحنبلي ين الزَّ شمس الد ِ  الفقيه قال ــ خامًسا
 (:256/ 2) "يقِ رى ختصر الخِ مُ "شرحه على 

ن هذا الكالم مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد الن حر، تضم  »
 اهـ.«ملةوال نزاع في ذلك في الج  

 (:252/ 2)وقال أيًضا 
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ه فعقب الصلوات المفروضات في جماعة باإلجماع الثابت لُّ ح  ا م  وأم  »
 اهـ.«لفف عن الس  ل  بنقل الخ  

حاشية "في ــ رحمه هللا ــ الحنبلي العالمة ابن قاسم أيًضا ونقله عنه 
 .، فد ل  على إقراره لهتعقبه بشيءولم ي  ( 715/ 2) "عرب  وض الم  الر  

 :باب الزيادةن ومِ 

في ــ رحمه هللا ــ ال المالكي طَّ قال الفقيه أبو الحسن ابن بى فقد  ــ 9
 (:365/ 2) "صحيح البخاري" ه علىشرح

فهو قول الشافعي، وسائر  ،ف النافلةخل   ا تكبير دمحم بن علي   وأم  »
 اهـ.«ف الفريضةرون التكبير إال خل  ال ي   :ءالفقها

في كتابه  ــ رحمه هللا ــين الكاساني الحنفي قال الفقيه عالء الد ِ و ــ 2
 (:911/ 9) "في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع"

وي عن علي وابن مسعود أن   :ولنا» ران ع قيب كب   هما كانا ال ي  ما ر 
 اهـ.«اإلجماع ل  ح  عن غيرهما خالف ذلك، فحل  م   التطوعات، ولم ي رو  

في ــ رحمه هللا ــ دامة الحنبلي قُ ين ابن ق الد ِ وفَّ قال اإلمام مُ و ــ 5
 (:219/ 5) "غنيالمُ "كتابه 

ن ما م  ه  قول ابن مسعود، وف عل ابن عمر، ولم ي عرف ل   :انى ولى » خالف م 
 .الصحابة، فكان إجماًعا

كٌر م ختصٌّ وألن   ن ص بالجماعة، وال ي  بوقت العيد، فاخت   ه ذ  لزم م 
 اهـ.«كاألذان واإلقامة مشروعيته للفرائض، مشروعيته للنوافل،

في ــ رحمه هللا ــ بيرة الحنبلي ابن هُ عون الدين قال الفقيه و ــ 1
قسم اختالف  – 231/ 9) "حاحاإلفصاح عن معاني الص ِ "كتابه 
 (:العلماء

ل    هذا التكبير في حق    واتفقوا على أن  » ح  م خل   الم  ر  ح  ف والم 
 اهـ.«الجماعات
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 .األئمة األربعة :أي" واتفقوا: "وي عني بقوله

ــ رحمه قال الفقيه جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي و ــ 3
غاية " :مع شرحه – 511/ 1) "مغني ذوي األفهام"في كتابه هللا ــ 
 (:"المرام

 اهـ.«عقب كل فريضة في جماعة (و)وي كب  ر »

 .كم المسألةاتفاق المذاهب األربعة على ح  : عنيت   (و)والواو 

كتاب في ــ رحمه هللا ــ حل ِي الشافعي المصري قال الفقيه المى و ــ 6
ناقاًل اتفاق األئمة ( 932:ص) "عمة لجمع أقوال األئمةمزيد الن ِ "

 :األربعة

 اهـ.«التكبيرات س ن ة خلف الجماعة وأن  »

 ىحلَّ المُ "في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن حزم الظاهري الفقيه قال و ــ 1
 (:339: مسألة رقم – 526/ 5) "باآلثار

 :مسألة»

ام التشريق، ويوم عرفة، حى، وفي أي  ر كل صالة، في األض  والتكبير إث  
 اهـ.«كله نٌ حس  

 .التكبير المقيَّد بأدبار الصلواتبداية ونهاية عن وقت /  الوقفة الثالثة

 :ن في األمصارمى وقت التكبير المقيَّد بالنسبة لِ يكون  ـــ

 .ـام التشريق، ثم يُقطعر أيَّ عرفة إلى صالة العصر ِمن آخِ ر يوم ِمن فجح 

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

ن أصحُّ األقوال في التكبير الذي عليه جمهور الس  » لف والفقهاء م 
ن فج   أن   :واألئمة ــرضي هللا عنهم  ــالصحابة  عرفة إلى ر يوم ي كب ر م 

 اهـ.«ـام التشريق عق ب كل صالةر أي  آخ  
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 (:221/ 21)وقال أيًضا 

ن أكابر الصحابة ه إجماعٌ وألن  »  اهـ.«م 

/ 9) "تفسيره"في ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن كثير الشافعي 
369:) 

ن صالة الصبح يوم عرفة إلى أن   :وأشهرها الذي عليه العمل» ه م 
ن آخ    اهـ.«ام التشريقأي  ر صالة العصر م 

 فتح الباري"في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
 (:921/ 6) "شرح صحيح البخاري

ن الصحابة ك  وقد ح  » رضي هللا ــ ى اإلمام أحمد هذا القول إجماًعا م 
 اهـ.«عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس :حكاه، ــعنهم 

 (:926/ 6)وقال أيًضا 

ن كره أحمد إن  واإلجماع الذي ذ  » ما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة م 
ر وقتهأم  ، صالة الصبح  اهـ.«اهمفقد اختلف فيه الصحابة الذين سم   ،ا آخ 

في كتابه  ــ رحمه هللا ــي الحنفي ين السَّرخسِ شمس الد ِ الفقيه وقال 
 (:12/ 2) "المبسوط"

ن الصحابة » وعلي، وابن  ،عمر: ــرضي هللا عنهم  ــاتفق المشايخ م 
ن يوم عرفةي بدأ بالتكبير م  : همسعود، أنـ    اهـ.«ن صالة الغداة م 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ دامة الحنبلي ين ابن قُ وفق الد ِ وقال اإلمام مُ 
 (:221-222/ 5) "غنيالمُ "

 عمر، وعلي، :وي عنرُ ، ــرضي هللا عنهم  ــه إجماع الصحابة وألن  »
 .وابن عباس، وابن مسعود

ن صالة الفجر يوم  حديث تذهب إلى أن   بأي    :يل ألحمدوقِ  التكبير م 
باإلجماع، عمر، وعلي، وابن  :قال ام التشريق؟ر أي  عرفة إلى آخ  

 اهـ.«ــرضي هللا عنهم  ــعباس، وابن مسعود، 
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ا بالنسبة و ـــ اجِلوقته في حق اأمَّ  :لُحجَّ

ن أقوال أهل العلم صح فاأل  .ج  ن لم ي ح  م كم  أن هــ رحمهم هللا ــ م 

  :فيكون على هذا تكبيرهم

ن  ن أي  آخ   إلى عصر ستمروي   عرفةيوم  رفج  م  ام التشريق، ثم ر يوم م 
 .ي قطع

 .للشافعي وهو مذهب أبي حنيفة، وقولٌ 

وابن  ،كعلي بن أبي طالب ،عموم اآلثار الثابتة عن الصحابةل  وذلك 
ق بين حاج   وغيره، وابن عباس ــ رضي هللا عنهم ــ، مسعود  .إذ لم ت فر  

ن الفجر وهو  ــ واتفق علي بن أبي طالب، حيث اتفقت على االبتداء م 
ت ب عة ــ، خليفة راشد على  ،وابن عباس ــ رضي هللا عنهم ــ له س ن ة م 

 .االنتهاء بصالة العصر

 :، والشافعي في قولوأبو ثور ،حمدوأ ،ومالك ،يينةوذهب سفيان ابن ع  

ن ظهر يوم الن حر  .إلى أن  الحاج ي كب  ر م 

ن قالفمِ ، اختلفوا في وقت انتهاء تكبيرهثم  ر أي ام  :نهم مى بصالة فجر آخ 
ن قالومِ ، التشريق  .بصالة عصره :نهم مى

رضي هللا  ــعن بعض اآلثار الواردة عن الصحابة /  الوقفة الرابعة
ن بعدهم  ــعنهم  في يوم عرفة،  ف صالة الفريضةفي التَّكبير خلح ومى

حى، وأيَّام التشريق  .ويوم عيد األضح

: عند حديث رقم) "صحيحه"في ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام البخاري  ــ 9
  :جازًما ،(059

ف يكب ِر بمنًى تلك األيـَّام، وخلح  ــرضي هللا عنه ــ وكان ابن عمر )) 
مشاه، تلك ومى  ،ومجلسه ،في فُسحطاطهفراشه، والصَّلوات، وعلى 

 .((األيـَّام جميعًا 

 :هووصلى 
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أخبار "، والفاكهي في (2100) "األوسط"نذر في كتابه الحافظ ابن الم  
 (.2722: رقم – 222/ 4) "مكة

في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي 
بعد أثر ابن عمر  ،(162/ 2) "شرح صحيح البخاري فتح الباري"

 :هذا، وغيره ِمن اآلثار عن الصحابة

وقد اشتملت هذه اآلثار على وجود الت كبير في تلك األيام عقب »
ن األحوال  اهـ.«الصلوات، وغير ذلك م 

 "عجم الكبيرالم  "في ــ رحمه هللا ــ أخرج الحافظ الطبراني  ــ 2
  :عن أبيه ،عن عمر بن نافع ،(12954)

ِريِق لىمح يُكىب ِرح ُدبُرى  )) هُ فِي أىيَّاِم التَّشح دى حح لَّى وى رى كىانى إِذىا صى أىنَّ ابحنى ُعمى
ِة   .((الصَّالى

 .وإسناده حسن أو صحيح

 :وأخرجه أيًضا

 (.2212) "األوسط"في كتابه ــ رحمه هللا ــ نذر الحافظ ابن الم  

 :هذا األثر فهومومى 

ها إذا صال   ائضف الفركان ي كب  ر خل   ــ مارضي هللا عنه ــ ابن عمر أن  
 .في جماعة

رضي هللا عنه ــ عن علي بن أبي طالب  ــ رحمه هللا ــ، قيقن قل ش   ــ 5
  :ــ

ِر ِمنح آِخِر ))  ِة الحعىصح الى فىةى إِلىى صى مى عىرى ِر يىوح ِة الحفىجح الى ب ُِر بىعحدى صى أىنَّهُ كىانى يُكى
ِريِق، ِر  أىيَّاِم التَّشح ب ُِر بىعحدى الحعىصح يُكى  .((وى

واللفظ له، والحاكم في (  7321) "فهمصن  "يبة  في أخرجه ابن أبي ش  ] 
 [ (.2292) "األوسط"نذر في وابن الم   ،(1112) "المستدرك"

  :حهوصحَّ 
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راية في تخريج الد   "ر العسقالني في ج  ، وابن ح  "ستدركالم  "الحاكم في 
 – 127/ 2) "إرواء الغليل"، واأللباني في (222/  1) "أحاديث الهداية

 (.371: عند رقم

 :ــرضي هللا عنهما  ــعن ابن عباس  ــ رحمه هللا ــ، كرمةن قل ع   ــ 1

ِريِق، الى ))  فىةى، إِلىى آِخِر أىيَّاِم التَّشح مى عىرى ِر يىوح ِة الحفىجح الى ب ُِر ِمنح صى أىنَّهُ كىانى يُكى
غحِرِب، ب ُِر فِي الحمى بىُر »: يىقُولُ  يُكى ُ أىكح بىُر كىبِيًرا، َّللاَّ ُ أىكح بىُر كىبِيًرا، َّللاَّ ُ أىكح َّللاَّ

دُ  مح ِ الححى ّلِِلَّ بىُر، وى ُ أىكح ل ، َّللاَّ أىجى  .((« وى

د في سد  ، وم  (7377و  7343) "فهمصن  "يبة في أخرجه ابن أبي ش  ] 
 "المستدرك"، والحاكم في ("المطالب العالية"كم في  – 575) "مسنده"
 [ (.41) "ةج  فضل عشر ذي الح  "، والطبراني في (1114)

 :حهوصحَّ 

عند  – 127/ 2) "إرواء الغليل"، واأللباني في "ستدركالم  "الحاكم في 
 (.371: حديث رقم

 "رةه  رة الم  ي  إتحاف الخ  "في ــ رحمه هللا ــ وقال البوصيري الشافعي 
(2 /223 :) 

 اهـ.«ورجاله ثقات»

ن وهوــ رحمه هللا ــ خعي الن  بن يزيد قال إبراهيم  ــ 3  أجالء م 
  :التابعين

تىقحبٌِل الحقِ ))  ُدُهمح ُمسح أىحى فىةى، وى مى عىرى ةِ كىانُوا يُكىب ُِرونى يىوح : بحلىةى فِي ُدبُِر الصَّالى
بىُر،» ُ أىكح َّللاَّ ُ، وى بىُر، الى إِلىهى إِالَّ َّللاَّ ُ أىكح بىُر، َّللاَّ ُ أىكح ُ  َّللاَّ دُ  َّللاَّ مح ِ الححى ّلِِلَّ بىُر، وى  «أىكح
)). 

 . [(7379) "فهمصن  "رواه ابن أبي شيبة في ] 

 .إسناده صحيحو
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 "الموطأ"كتابه في ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام مالك بن أنس  ــ 6
(1493:)  

نىا))  ُر ِعنحدى ِريِق خلح  :األىمح بِيرى أىيَّاِم التَّشح اِت،أىنَّ التَّكح لىوى ُل ذِلكى  ف الصَّ أىوَّ وى
آِخُر  ِر، وى ِم النَّحح ِر ِمنح  يىوح الىِة الظ هح عىهُ، ُدبُرى صى النَّاُس مى اِم، وى مى ِ بِيُر اإلح تىكح

بححِ مِ  الىِة الص  عىهُ، ُدبُرى صى النَّاُس مى اِم، وى مى ِ بِيُر اإلح نح آِخِر أىيَّاِم ذِلكى تىكح
ِريقِ  بِيرى  ،التَّشح  .((ثُمَّ يىقحطىُع التَّكح

في كتابه ــ رحمه هللا ــ الهندي هللا الدهلوي  ي  اه ولِ الشَّ الفقيه وقال 
 (:926/  2) "ة هللا البالغةجَّ حُ "

جتهدين تكبير يوم عرفة وقد استفاض عن الصحابة والتابعين وأئمة الم  »
 .ام التشريق على وجوهوأي  

ن فج   :بر كل صالةيُكىب ر دُ  أقربها أنَّ  ر أيام ر عرفة إلى عصر آخ  م 
هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا، وهللا أكبر هللا أكبر، وهلل " ،التشريق
 اهـ.«"الحمد

في  زاد المعاد"في كتابه ــ رحمه هللا ــ م الجوزية ف اإلمام ابن قي   وضع  
في هذه األيام  التكبيرالحديث المرفوع في ( 239/ 2) "باددي خير الع  ه  

 .التكبيرعلى هذا  الصالح لفقل عمل الس  ن  م  ث  خل ف الصلوات، 

 :ــ رحمه هللا ــ فقال

ِر )) : وي ذكر عنه» فىةى إِلىى الحعىصح مى عىرى ِر يىوح ِة الحفىجح الى ب ُِر ِمنح صى أىنَّهُ كىانى يُكى
ِريِق فىيىقُولُ  ُ “: ِمنح آِخِر أىيَّاِم التَّشح بىُر، الى إِلىهى إِالَّ َّللاَّ ُ أىكح بىُر َّللاَّ ُ أىكح ُ َّللاَّ َّللاَّ ، وى

دُ  مح ِ الححى ّلِِلَّ بىُر وى  .((” أىكح

 اهـ.«صح إسناده، فالعمل عليهكان ال ي   وهذا وإن  

ل أذكار صالة وهل هو قبح  ،دالتكبير الُمقيَّ وقت عن /  خامسةالوقفة ال
 .بعدها الفريضة أمح 

قي د أن  التكبير ــ رحمهم هللا ــ العلم المشهور عند أهل  أذكارل ي قال قب   الم 
، كما هو فيقد م على غيره عار هذه األي ام القليلة،، ألن ه ش  صالة الفريضة

ن كتب المذاهب األربعة الفقهية المشهورة  مذكور في عدد م 
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ــ سدَّدكم هللا ــ نص  كالمهم، مع ِذكر مصدره، وُجزئه ودونكم 
 :وصفحته

 .ــ رحمه هللا ــ مذهب اإلمام أبي حنيفة الن عمان ــأواًل 

" عمانالفتاوى الهندية في مذهب اإلمام أبي حنيفة الن  "جاء في  ــ9
(9 /932:) 

ًدا سقط، تعم   نبغي أن  ي كب  ر متصاًل بالسالم، حتى لو تكل م أو أحدث م  وي  »
 اهـ.«"التهذيب"كذا في 

للفقيه دمحم بن الحسن ( 523/ 9" )األصل"وجاء في كتاب  ــ2
 :صاحب أبي حنيفة ــ رحمهما هللا ــالشيباني 

 فكيف الت كبير؟ :قلت»

هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا، وهللا أكبر هللا : "إذا سل م اإلمام، قال :قال
بلغ نا ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد هللا بن " أكبر، وهلل الحمد

 اهـ.«مسعود

 (:526/ 9)أيًضا  نفس الكتاب وجاء في

م يوم عرفة إذا صل ى وسل م أي   :قلت» بدأ بالتكبير أو  أرأيت الم حر 
 بالتلبية؟

 .بدأ بالتكبير، ثم ي لب يبل ي   :قال

 ل م؟ :قلت

 .ألن  التكبير أوجب هما :قال

 أرأيت اإلمام إذا كان عليه سجدتا السهو أي كب  ر  قبل أن  يسجدهما؟ :قلت

 .كب  رال، ولكن ه يسجدهما، ويسل  م، ثم ي   :قال

أرأيت رجاًل س بقه اإلمام بركعة في أي ام التشريق أي كب  ر مع اإلمام  :قلت
ي؟  حين يسل  م أو يقوم في قض 
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 اهـ.«بل يقوم فيقضي، فإذا سل م كب ر :قال

للفقيه شمس الدين ( 12/ 2" )المبسوط"وجاء في كتاب ــ 5
 :ــ رحمه هللا ــالحنفي السَّرخسي 

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

 (:22/ 2)وجاء فيه أيًضا 

 اهـ.«والتكبير ي ؤد ى في فور الصالة»

 .مذهب اإلمام مالك بن أنس ــ رحمه هللا ــ ثانيًا ــ

" باني لرسالة أبي زيد القيروانيكفاية الطالب الرَّ "جاء في كتاب  ــ9
 :المالكي ــ رحمه هللا ــ النفراوي للفقيه أبي الحسن ،(513/ 9)

[ ُدبُرى الصلوات ] استحبابًا  [فليُكب ِر الناس ] فإن  حض رت أي ام الن حر »
 اهـ.«المفروضات الحاضرة قبل التسبيح والتحميد والتكبير

ِمن  (112/ 9" )على كفاية الطالبالعدوي حاشيته "جاء في و ــ2
 :متب المالكية

 اهـ.«وقبل آية الكرسي: أي[ قبل التسبيح ] : قوله»

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد "في كتاب أيًضا وجاء  ــ5
 للفقيه صالح بن عبد السميع اآلبي األزهري( 232: ص" )القيرواني
 .ــ رحمه هللا ــ المالكي

باني لرسالة أبي زيد كفاية الطالب الر  " بنحو ما جاء في كتاب
 (.402/ 1" )القيرواني

 .مذهب اإلمام دمحم بن إدريس الشافعي ــ رحمه هللا ــ ثالثًا ــ

أبي للفقيه ( 56/ 3" )بهذَّ المجموع شرح المُ "جاء في كتاب  ــ9
 :ــ رحمه هللا ــالشافعي زكريا النَّووي 
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د"قال القاضي أبو الط ي  ب في » ر  ج  وقد ن ص  الشافعي على هذا ": ال م 
ل م  ك ب ر  خلف الفرائض" :فقال  اهـ.«"فإذا س 

مل"وجاء في ــ 2 للفقيه سليمان العجيلي ( 925/ 2" )حاشية الجى
ل ــ رحمه هللا ــالشافعي األزهري   :المعروف بالجمى

ألن ه  وي قد م على أذكارها،: [وعىِقب كل صالة، إلخ : قوله أيًضا] »
ن األذكار ر، فكان االعتناء ب ه أشد م   اهـ.«شعار الوقت، وال يتكر 

 :جاءوبنحوه أيًضا  ــ1و  5

حتاج في شرح حفة الم  ت  "بذيل  – 71/ 2" )حاشية الشرواني"في 
حتاج نهاية الم  : "بذيل – 205/ 2" )حاشية الشبراملسي"، و "(نهاجالم  

ن كتب الشافعية ، وغيرهما"(نهاجإلى شرح الم    .م 

 .مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ــ رحمه هللا ــ رابعًا ــ

/ 3" )اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف"جاء في كتاب  ــ9
 :ــ رحمه هللا ــالحنبلي للفقيه عالء الدين المرداوي ( 511

 :فوائد»

ستقب ل  :األولى ن الصالة، وهو م  القبلة، على ظاهر ي كب ر اإلمام إذا سل م م 
، و "عاية الكبرىالر   "، و "روعالف  "ما ن قل ابن القاسم عنه، وقد مه في 

زين في "تجريد العناية"، و "الفائق" ، واختاره أبو "شرحه"، وابن ر 
ه واألشهر في المذهب أن  ": الفروع"صن  ف، والشارح، قال في بكر، والم  

ستقب ل الناس  .ي كب  ر م 

مع البحرين"م ب ه في هو األظهر، وجز  ": لعنايةتجريد ا"قال في  ، "مج 
ي ر بينهما، وهو احتمال في : وقد مه ابن تميم، والحواشي، وق يل ي خ 

ستقب ل الناس: ، وقيل"الش رح" ستقب ل القبلة، وي كب  ر أيًضا م   اهـ.«ي كب  ر م 

( 32/ 2" )كشاف القناع عن متن اإلقناع"وجاء في كتاب  ــ2
 :لبهوتي ــ رحمه هللا ــمنصور الِ 
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مي إلى بعد صالة الظهر، فإنَّه يجتمع في حق ِ : يؤيده] » ر الرَّ ه لو أخَّ
ا  ن جنس [ التكبير والتلبية، فيبدأ بالتكبير ثم يُلب ِي نصًّ ألن  التكبير م 

 .الصالة

نه :قلت إلى " اللهم أنت السالم: "تقديمه على االستغفار، وقول: وي ؤخذ م 
ره  اهـ.«آخ 

في  بن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــاوقال العالمة عبد الرحمن  ــ5
 (:391/ 2" )عربِ وض المُ حاشية الرَّ "كتابه 

ه التكبير ى الظهر، اجتمع في حق   ي حتى صل  م  الر   ر  أن ه لو أخ   :يُؤيده»
 .هب  ثله مشروع في الصالة، فهو بها أش  بدأ بالتكبير، ألن  م  والتلبية، في  

تقديمه على االستغفار والتهليل والتسبيح، وهو الذي عليه  :ويُؤخذ ِمنه
 اهـ.«عمل الناس

 .عن ِصيىغ التَّكبير / الوقفة السادسة

يغ عن الص حابة ــ رضي هللا عنهم ــ د ة ص   :في هذا التكبير جاءت ع 

بىُر كىبِيًرا،))  :األولى ُ أىكح بىُر كىبِيًرا، َّللاَّ ُ أىكح ِ  َّللاَّ ّلِِلَّ بىُر وى ُ أىكح ل ، َّللاَّ أىجى بىُر وى ُ أىكح َّللاَّ
ُد  مح  .((الححى

 .وثب تت عن عبد هللا بن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ

و  7347:رقم – 409-420/ 1" )صن فهم  "ابن أبي ش يبة في  :ورواها] 
7374] .) 

بىُر، الى إِلىهى إاِلَّ ))  :الثانية ُ أىكح بىُر َّللاَّ ُ أىكح ِ َّللاَّ ّلِِلَّ بىُر، وى ُ أىكح بىُر َّللاَّ ُ أىكح َّللاَّ ُ، وى َّللاَّ
ُد  مح  .((الححى

 .وثب تت عن عبد هللا بن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ

 7322: ــ رقم 409-422/ 1" )صن فهم  "ابن أبي ش يبة في  :ورواها] 
، (32" )أحكام العيدين"والف ريابي في ، (7372-7379و  7322و 

 . [وغيرهما
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حها  .العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ، وغيره :وصحَّ

ن الت ابعين ــ رحمهم هللا ــ ع  م  يغة أيًضا عن جم   .وثب تت هذه الص  

، عن (7340:رقم – 409/ 1" )صن فهم  "وثب ت عند ابن أبي ش يبة في 
  :التابعي إبراهيم الن خعي ــ رحمه هللا ــ أن ه قال

فىةى وا كىانُ ))  مى عىرى ةِ  يُكىب ُِرونى يىوح تىقحبٌِل الحِقبحلىةى فِي ُدبُِر الصَّالى ُدُهمح ُمسح أىحى ُ : وى َّللاَّ
ُد  مح ِ الححى ّلِِلَّ بىُر وى ُ أىكح بىُر َّللاَّ ُ أىكح َّللاَّ ُ، وى بىُر، الى إِلىهى إاِلَّ َّللاَّ ُ أىكح بىُر َّللاَّ  .((أىكح

/ 21" )مجموع الفتاوى" وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في
يغة ِمن التكبير، إنَّها(222  :، عن هذه الص ِ

فة التكبير المنقولة عن أكثر الصحابة»  اهـ.«ص 

ن طريقه (29721" )مصن فه"ما ثب ت عند عبد الرزاق في  :الثالثة ، وم 
عن أبي  ، واللفظ له،(3222: رقم – 213/ 2" )س ننه"البيهقي في 

  :عثمان الن هدي ــ رحمه هللا ــ أن ه قال

بِيُر يىقُولُ ))  ِضيى هللاُ عىنحهُ ــ يُعىل ُِمنىا التَّكح اُن ــ رى هللاُ : كىب ُِروا: كىانى سىلحمى
بىُر كىبِيًرا، أىوح قىالى  بىُر، هللاُ أىكح ل  ِمنح أىنح : أىكح أىجى لىى وى بِيًرا، اللُهمَّ أىنحتى أىعح تىكح

لىٌد، أىوح يىُكونى لىكى شىِريٌك فِي الحُملحِك، أىوح تىُكو اِحبىةٌ، أىوح يىُكونى لىكى وى نى لىكى صى
نىا  مح حى ِفرح لىنىا، اللُهمَّ ارح بِيًرا، اللُهمَّ اغح هُ تىكح ب ِرح كى ِليٌّ ِمنى الذ ل ِ وى  .((يىُكونى لىكى وى

ر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في جى كتابه  وقال الحافظ ابن حى
يغة( 162/ 2" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"  :عن هذه الص ِ

 اهـ.«دأصحُّ ما ور  »

 عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد :وكتبه

  

  

 


