
خطبة العيد بالتكبير هو المنقول  كير الَخلَف بأنَّ بدأتذ
 عن السَّلف

 

م وبارك ل  ى هللا وس  ل  ل واإلنعام، وص  و  الحمد هلل ذي الط  
م، وعلى م  بي الهاشمي المبعوث إلى خير الأ على الن  

آله وأصحابه وأتباعه الكرام، ما تعاقبت الشهور 
 .والعوام

 اا وفقه  زادك هللا فهم   ــها الخطيب الناصح ا بعد، أي  أمَّ 
 :الصالح ــ لفومتابعة للسَّ 

 ــلف الصالح الماضين رى عليه عمل الس  ا ج  م  م   فإن  
 :ــرحمهم هللا 

 .“طبتي عيد الفطر وعيد الضحى بالتكبيربدأ خأ “

ن اآلثار ما وقف  ــ دك هللا سد   ــودونك  ت عليه م 
 دءالب  وتثبيت قرير ت   والقوال الواردة عنهم في

 :بالتكبير

 ــقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي  :ل  أوَّ 
 (:722/ 3)” الـمغني“في كتابه  ــرحمه هللا 

 :ــ ”ننهسأ “ابن منصور في : يعني ــوقال سعيد 

بيد هللا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عأ 
 :تبة، قالبن عبد هللا بن عأ 



ُطَب  )) يدِّ قَبإَل أَنإ يَخإ َم الإعِّ نإبَرِّ يَوإ َماُم َعلَى الإمِّ ِّ يَُكب ُِّر اْلإ
بِّيَراٍت  ُطُب، َوفِّي الثَّانِّيَةِّ َسبإَع تَكإ بِّيَراٍت، ثُمَّ يَخإ َع تَكإ تِّسإ

 اهـ.((

 .وإسناد صحيح

 ر   هذا، قد قال عنه الحافظ ابن عبد الب   (بيد هللاعُ ) و
 ”التمهيد“في كتابه  –رحمه هللا  – المالكي الن مري

(9 /2:) 

ى أبا عبد هللا، كان أحد الفقهاء العشرة ثم الس بعة ن  يأك  
الذين عليهم كانت الفتوى تدور بالمدينة، وكان عالًما 

 اهـ.ًما في الفقهقد  فاضًًل، مأ 

في كتابه  ــ رحمه هللا ــتي ان البأس  ب  وقال الحافظ ابن ح  
 (:33/ 5) ”الثقات“

ن سادات التابعين، وكان يأ  د من الفقهاء ع  أبو عبد هللا م 
 اهـ.بعةالس  

في  ــ رحمه هللا ــابن أبي شيبة الحافظ وأخرجه 
 :فقال ،(باب التكبير على المنبر -5633) ”فهصن  مأ “

بن [ بن عبد هللا ] حدثنا وكيع، عن سفيان، عن دمحم 
، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن  عبد الرحمن القاري 

 :عتبة، قال

، َعلَى ))  نإبَرِّ َماُم َعلَى الإمِّ ِّ َن الس نَّةِّ أَنإ يَُكب َِّر اْلإ مِّ
، َوَسبإع ا بَعإَدَها  بَةِّ ع ا قَبإَل الإُخطإ ، تِّسإ يَديإنِّ  .((الإعِّ



في  ــ رحمه هللا ــالصنعاني عبد الرزاق اإلمام وقال 
 (:5327) ”فهصن  مأ “

عبد الرحمن بن ن عبد هللا بن ر، عن دمحم بم  ع  عن م  
، عن عأ  عبد   تبة بن بيد هللا بن عبد هللا بن عأ القاري 

 :ه قالمسعود أن  

يَن ))  ع ا حِّ ُطَب تِّسإ رِّ قَبإَل أَنإ يَخإ َم الإفِّطإ َماُم يَوإ ِّ يَُكب ُِّر اْلإ
يُد الإقِّيَاَم َوَسبإع ا فِّي  ر  ل ي  ((يُرِّ تأهأ ع ل ى أ ن  يأف س   ع ال ج 

ن  ه ذ ا ف ل   س ن  م  ل هأ أ ح  ، ف ظ ن ن تأ أ ن  ق و  ع  ت ط  يدأ : م  ي س  ين  يأر  ح 
ة   ر  خ  ب ة  اآل  ط  ي ام  ف ي ال خأ  اهـ.ال ق 

ورجال إسنادهما أئمة ثقات غير دمحم بن عبد هللا بن 
، فقد ذ   ــ ان ب  كره الحافظ ابن ح  عبد الرحمن القاري 

ع، وى عنه جم  ، ور  ”الثقات“في كتابه  رحمه هللا ــ
ر بن راشد، وابنه عبد م  ع  هري، وسفيان، وم  ز  ال :نهممِّ 

 .الرحمن

 .بعدهما و ،ثله يتقوى بما قبلهوم  

َن الس نَّةِّ )) : وقد تابعه على لفظ إبراهيم : أخوه ((مِّ
 .بن دمحم بن عبد هللا بن عبد القاري  

 ”ننهسأ “في  ــ رحمه هللا ــالبيهقي  الحافظ فقال
(3723:) 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الهوازي، 
اذ، ثنا موسى بن  ز  ر  أنبأ أبو بكر أحمد بن محمود خ 



ي،  د  ر  او  ز بن سلمة، ثنا الد ر  ر  ح  إسحاق القاضي، ثنا مأ
أن إبراهيم بن عبد  ،عن عبد الرحمن بن عبد  القاري  

عود عن عأبيد هللا بن عبد هللا بن عأتبة بن مس ،هللا حد ثه
 :ه قالأن  

َحى ))  َضإ َم اْلإ رِّ َويَوإ َم الإفِّطإ َمامِّ يَوإ ِّ بِّيُر اْلإ َن الس نَّةِّ تَكإ مِّ
بِّيَراٍت  َع تَكإ بَةِّ تِّسإ نإبَرِّ قَبإَل الإُخطإ لُِّس َعلَى  الإمِّ يَن يَجإ حِّ

ُعو َويَُكب ُِّر بَعإَدَما بََدأَ لَهُ  يَن يَقُوُم، ثُمَّ يَدإ  .((َوَسبإع ا حِّ

 :إبراهيم عن عأبيد هللا واه غيره عنور  

ُولَى َوَسبإع ا تَتإَرى إَِّذا قَاَم ))  ع ا تَتإَرى إَِّذا قَاَم فِّي اْلإ تِّسإ
بَةِّ الثَّانِّيَةِّ    اهـ.((فِّي الإُخطإ

 ــ رحمه هللا ــوقال اإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتم 
 (:367)” الجرح والتعديل“في كتابه 

، ر  إبراهيم بن دمحم بن عبد هللا بن عبد   : وى عنالقاري 
أخوه عبد الرحمن بن : وى عنهالسائب بن يزيد، ر  

دمحم بن عبد هللا بن عبد القارى، سمعت أبي يقول 
 اهـ.ذلك

نة والحديث أحمد بن وقد احتج  بأثره هذا إمام أهل الس  
 .ــ رحمه هللا ــحنبل 

 ــ رحمه هللا ــفلح الحنبلي أبو إسحاق ابن مأ الفقيه فقال 
 (:29/ 7)” عقن  ع في شرح المأ بد  المأ “ه في كتاب



ه إنَّ )) : تبهبيد هللا بن عبد هللا بن عأ قال عأ : قال أحمد
 اهـ.((ن الس نَّة مِّ 

ــ رحمه هللا أبو الحسن الماوردي الشافعي الفقيه وقال 
 (:393/ 7)” الكبير الحاوي“في كتابه  ــ

يكون أراد سأن ة  يحتمل أن   ((ن السٌّنَّة مِّ )) : وقوله
،  ــرضي هللا عنهم  ــرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو سأن ة الصحابة 

 اهـ.نه حس  هما كان فاالقتداء ب  وأي  

في  ــ رحمه هللا ــابن أبي شيبة الحافظ قال  :ثاني ا
 (:باب التكبير على المنبر – 5632) ”فهصن  مأ “

عن الحسن بن أبي  حدثنا أبو داود الطيالسي،
 :قال ،الحسناء، عن الحسن

بِّيَرة  ))  َرةَ تَكإ بَُع َعشإ يَديإنِّ أَرإ َم الإعِّ نإبَرِّ يَوإ يَُكبَُّر َعلَى الإمِّ
)). 

 .وإسناده صحيح

 ــ رحمه هللا ــعبد الرزاق الصنعاني اإلمام قال  :ثالث ا
: في باب – 5322:رقم – 792/ 3) ”فهصن  مأ “في 

 :(التكبير في الخطبة

 :ة، قالمي  ر، عن إسماعيل بن أأ م  ع  عن م  

ع ا َوَسبإع ا ))  يدِّ تِّسإ عإُت أَنَّهُ يَُكبَُّر فِّي الإعِّ  .((َسمِّ

 .وإسناده صحيح



ن أتباع التابعين ــ رحمه هللا ــة مي  وإسماعيل بن أأ   .م 

في كتابه  ــ رحمه هللا ــريابي الف  الحافظ قال  :رابع ا
 (:232) ”أحكام العيدين“

ع ن، قال قال مالك وابن : ثنا إسحاق بن موسى، ثنا م 
ئ ب  :أبي ذ 

بِّيرِّ ))  نإبََر بِّالتَّكإ َد الإمِّ يدِّ إَِّذا َصعِّ َم الإعِّ َماُم يَوإ ِّ  .((يَبإَدأُ اْلإ

 .وإسناده صحيح

 ــ رحمه هللا ــ المالكي شد القرطبيابن رأ الفقيه وقال 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه “في كتابه 

 (:322/ 2)” ستخرجةوالتعليل لمسائل المأ 

ن الس نَّة أن يُكب ِّ )) : قال مالك عد ر اْلمام إذا صَ مِّ
 اهـ.((ر في الخطبة الثانية المنبر في العيدين، ويُكب ِّ 

 :قلت

والتكبير في بداية الخطبة هو مذهب الئمة الربعة، 
وأحمد بن حنبل، وقول  ،والشافعي ،ومالك ،أبي حنيفة

 .وابن المنذر وغيرهم ،ابن أبي ذئب

 .ه يأس ن  بل جاء في مذاهب الئمة الربعة أن  

ــ رحمه هللا فلح الحنبلي فقال العًلمة أبو عبد هللا بن مأ 
 (:237-232/ 7)” الفروع“في كتابه  ــ



ا نسقً  (وم)ستفتح الولى بتسع تكبيرات ي   أن   ويأس ن  
بيد وقال عأ : قال أحمد… (وش)والثانية بسبع … (و)

 اهـ.((ن الس نَّة ه مِّ إنَّ )) : تبةهللا بن عبد هللا بن عأ 

جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي الفقيه وقال 
/ 2)” مغني ذوي الفهام“في كتابه  ــ رحمه هللا ــ

 (:مع شرحه غاية المرام – 352

تسعًا، وأكبر  (خ)نسقًا، وس ن  في الولى  (و)ر كب   يأ 
 اهـ.في الثانية سبعًا (وش)

اتفاق المذاهب الربعة في حكم : تعني (و)والواو 
 .المسألة

اوتابعهما   :قل التفاقعلى نَ  أيض 

في  ــ رحمه هللا ــالحنبلي العًلمة عبد الرحمن القاسم 
 (.552/ 7)” حاشية الروض المربع“كتابه 

نومذاكرة مع  ،بعد بحث طويل ير ب  مأ ولم ي    عدد م 
ن الس   وأهله، طًلب العلم لف الصالح، وال عن أحد م 

ب ت ي   العيد : ه قالمين أن  تقد   المأ الفقه أئمة  ط  ال تأبدأ خأ
 .وهللا تعالى أعلمبالتكبير، 

تنا الماضين،  تفالخروج عن جاد   ،وعموًما أئم 
ل ين والعمل بخًلفهم ليس  ،وشديد صعب وفقهائنا الو 

ش د شدرأ ب   م للنصوص، ه  هم عند الجميع أف  ، لن  وال ر 
الحاديث  في العمل بها وأحرص، بل إن   وأشد  



هم، وإال كان هوم  هم إال على ضوء فأ واآلثار ال تأف  
لل، وخطبة العيد أيًضا ظاهرة، يشهدونها الخطأ والز  

 .بالحمد ويسمعون كيف تأبدأ؟ أبالتكبير أم  

بين التكبير والحمد، إذ هما  ــبحمد هللا  ــتنافر  وال
، وثناء عليه سبحانهــ  عز  جل  و ــجميعًا تعظيم هلل 

ن بدأ بالتكبير، فقد حق ق مقصود الحمد  .فم 
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 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 


