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 ( //21)صَلة ( // تسلسل دروس ال12التسلسل العاـ للدروس )

 
 

 :(1)أما بعد،  وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو أمجعنيوصلى هللا، احلمد هلل رب العادلني
  َِبُب َصََلِة اَْلِعيَدْينِ : -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف 

َر َوَدْعَوَة اَْلُمْسِلِمنيَ ، اَلنهاَس ِِبخْلُُروِج ِإلَْيِهَما َحَّته اَْلَعَواِتقَ  َأَمَر اَلنهيبُّ  ] َويَػْعَتِزُؿ َاحْلُيهُض ، َواحْلُيهَض َيْشَهْدَف َاخْلَيػْ
 .ُمتػهَفٌق َعَلْيو  [اَْلُمَصلهى 

 .ِمْن ِاْرتَِفاِع اَلشهْمِس قَػْيَد رُْمٍح ِإذَل اَلزهَواؿِ : َوَوقْػتُػَها
 :َوالسُّنهةُ 
 .ِفْعُلَها ِف اَلصهْحَراءِ  -1
 .َوتَػْعِجيُل اأْلَْضَحى -5
 .َوََتِْخرُي اْلِفْطرِ  -3
 .بَِتَمَراٍت ِوتْػًرا - اَْلِفْطِر   َخاصهًة قَػْبَل اَلصهََلِة ِف  -َواْلِفْطُر  -4
 .َوَأْف يَػتَػَنظهَف َويَػَتطَيهَب ذَلَا -5
 .َويَػْلَبَس َأْحَسَن ثَِياِبوِ  -6
 .َويَػْرِجَع ِمْن آَخرَ ، َوَيْذَىَب ِمْن َطرِيقٍ  -7

 .فَػُيَصلِّي هِبِْم رَْكَعتَػنْيِ 
 .ِبََل َأَذاٍف َوََل ِإقَاَمةٍ 

ُ ِف َاأْلُوذَل  ـِ : ُيَكربِّ ْحَرا ًعا بَِتْكِبريَِة َاْْلِ  .َسبػْ
ـِ : َوِف اَلثهانَِيةِ   .ََخًْسا ِسَوى َتْكِبريَِة اَْلِقَيا

 .يَػْرَفُع َيَدْيِو َمَع ُكلِّ َتْكِبريَةٍ 
ُ َعَلْيِو َوَسلهَم بَػنْيَ كُ  َ َوُيَصلِّي َعَلى النهيبِّ َصلهى اَّلله  .لِّ َتْكِبريَتَػنْيِ َوََيَْمُد اَّلله

 .ثُه يَػْقَرأُ اْلَفاَِتََة َوُسورَةً 
 .ََيَْهُر ِِبْلِقَراَءِة ِفيَها

 .َكُخْطبَػيَتْ َاجْلُْمَعةِ ،  فَِإَذا َسلهَم َخَطَب هِبِْم ُخْطبَػتَػنْيِ 

                                                           

 ( ىذا الدرس ىو أوؿ دروس الفصل الثا٘ب ابلدورة التأصيلية الثانية.1)
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ـَ اَْلُمَناِسَبَة ِلْلَوْقتِ   .ِإَله أَنهُو َيْذُكُر ِف ُكلِّ ُخْطَبٍة َاأْلَْحَكا
 :َحبُّ َوُيْستَ 
َليَتْ اَْلِعيدِ : اَلتهْكِبرُي اَْلُمْطَلقُ  -1  .َوِف ُكلِّ َعْشِر ِذي َاحلِْجهةِ ، لَيػْ
ـِ اَلتهْشرِيقِ : َواْلُمَقيهدُ  -5  .َعِقَب اْلَمْكُتوَِبِت ِمْن َصََلِة َفْجِر يَػْوـِ َعَرَفَة ِإذَل َعْصِر آِخِر َأَيه

ُ َأْكبَػرُ : َوِصَفُتوُ  ُ َأْكبَػرُ ، ََل ِإَلَو ِإَله َاَّللهُ  َأْكبَػرُ  َاَّللهُ ، "َاَّلله ُ َأْكبَػرُ ، َوَاَّلله  .َوَّلِلِه َاحْلَْمُد"، َاَّلله
، واؼبراد ابلعيدين عيد الفطر وعيد األضحى، ىذا الباب يبحث فيو أحكاـ صبلة العيدين: َِبُب َصََلِة اَْلِعيَدْينِ : قولو

 ؟وأيهما أفضل، ىذاف نبا العيداف
 .وىو يـو اغبج األكرب الذي فيو األعماؿ الكثَتة اليت يقـو هبا اغبجاج، يد األضحى أفضل من عيد الفطرع: اعبواب

َر َوَدْعَوَة اَْلُمْسِلِمنيَ ، اَلنهاَس ِِبخْلُُروِج ِإلَْيِهَما َحَّته اَْلَعَواِتقَ  َأَمَر اَلنهيبُّ  ]: قاؿ َاحْلُيهُض  َويَػْعَتِزؿُ ، َواحْلُيهَض َيْشَهْدَف َاخْلَيػْ
 .ُمتػهَفٌق َعَلْيو  [اَْلُمَصلهى 

 ؟الضمَت يعود إٔب أي شيء: ِِبخْلُُروِج ِإلَْيِهَما: قولو
 .إٔب صبلة عيد الفطر وإٔب صبلة العيد األضحى، إٔب العيدين: اعبواب

ليس وجواًب عينًيا عند صبػاىَت لكن لتعلم أف ىذا الوجوب ، لعلك تعرؼ أف األصل ُب األمر الوجوب: َأَمَر اَلنهيبُّ : قولو
 ؟إذف ماذا يكوف، أىل العلم

مػا معػٌت ، فصػبلة العيػدين عنػد اعبمػاىَت ىػي فػرض كفايػة، وىو الذي يسػمى بفػرض الكفايػة، يكوف وجواًب كفائًيا: اعبواب
 ؟ذلك

مائة بيت وصلى عشرة  فذذا ُقدر أف ُب البلد، معٌت ذلك أنو إذا صلى طائفة من الناس فذف ىذا يكفي عن الباقُت: اعبواب
ىػػذا مػػا يقولػػو ، والبػػاقوف ُب حػػل أف ينػػاموا عػػن ىػػذه الصػػبلة وال وبضػػروىا، ىػػذا حصػػل بػػو الفػػرض: مػػن أىػػل البيػػوت فيقػػاؿ
 .أف صبلة العيدين فرض كفاية: اعبماىَت كما قلت لك

وؽبذا . ىي فرض كفاية: نقوؿ أيمر حبضور صبلة العيدين ٍب ال يليق أف النيب : لكن ىناؾ قواًل آخر ألىل التحقيق قالوا
وأف مػن زبلػف عنهػا مػن ، وىػي روايػة عػن أضبػد أف صػبلة العيػدين واجبػة علػى األعيػاف -رضبػو هللا  -ذىب شيخ اإلسػبلـ 

، إٔب آخره. . أمر الناس ابػبروج حىت أمر ابلعواتق واغبيض وعمدتو ُب ذلك ما ظبعتو اآلف أف النيب ، غَت عذر فذنو أيٍب
وىػػو الػػذي رجحػػو شػػيخ اإلسػػبلـ وىػػذا ىػػو الػػراجح ، وواجبػػة علػػى األعيػػاف، ثػػا٘ب ُب اؼبسػػألة أهنػػا فػػرض عػػُتفهػػذا القػػوؿ ال

لكن غػَت اؼبعػذور هبػب أف ، وصاحب العذر أمره معو، الصحيح أنو ال يسع اؼبؤمن أف يتخلف عن صبلة العيدين إال لعذر
 .وبضر
أو البلٌب قربن ، إذا كانت العواتق وىن النساء أو البنات اؼبراىقات، العيٍت ىذا يؤكد الوجوب: َحَّته اَْلَعَواِتَق واحْلُيهض: قولو

لكػن ُب ، وأمػا ُب زمننػا اغباضػر فػاهلل اؼبسػتعاف تغػَتت اغبػاؿ، ىؤالء ما جرت العادة أف ىبرجن ُب الػزمن األوؿ، من اؼبراىقة
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حػػىت العواتػػق الػػبلٌب ٓب ذبػػر : فػػأقوؿ، زبػػرج مػػن بيتهػػا الػػزمن السػػابق مػػا كانػػت اؼبػػرأة اؼبراىقػػة أو قريبػػة اؼبراىقػػة زبػػرج إمبػػا كانػػت
 .أف ىبرجن العادة خبروجهن أمر النيب 

 ؟أي مصلى َويَػْعَتِزُؿ احْلُيهض اَْلُمَصلهى: لكنو قاؿ ُب اغبائض، حىت اغبائض زبرج: واحْلُيهض: قولو
ان مصػلى العيػد وعنػدان مصػلى آخػر مصػػلى عنػد: ولعلػك تػذكر أف عنػدان مصػلياف ُب اؼبدينػة النبويػة، مصػلى العيػد: اعبػواب
 .ألنو ٓب تكن من عادِتم أف يصلوا على اعبنائز ُب اؼبسجد؛ اعبنائز

، وؽبػػذا اسػػتدؿ هبػػذا اغبػػديث علػػى أف مصػػلى العيػػد مسػػجد، يعػػٍت مصػػلى العيػػد: َويَػْعتَػػِزُؿ احْلُػػيهض اَْلُمَصػػلهى: فاؼبقصػػود ىنػػا
أيًضا عليو أف وبًتمو فبل يدخل إليو دبا ال يليق ، ألنو مسجد؛ يصلي ركعتُتفعليو أيخذ أحكاـ اؼبساجد إذا دخلو اإلنساف 

 .ىذه نقطة استطرادية، ألف لو أحكاـ اؼبساجد من كل وجو؛ وال يدخلو آكل الثـو والبصل، ُب اؼبساجد
 ؟أين يبقُت، اغبيض يعتزلن اؼبصلى. إف العواتق واغبيض ىبرجن: نعود لنفس القضية فنقوؿ

 ؟أين يبقُت، وُب وقتنا اغباضر تيسر مكاف للحيض،  ُب اػبارج خارج اؼبصلىيبقُت: اعبواب
وتسػػتمع اػبطبػػة عػػن طريػػق اؼبكػػربات بكػػل ، فتػػأٌب مػػع أخواِتػػا أو مػػع وليهػػا وتبقػػى ُب السػػيارة، يبقػػُت ُب السػػيارة: اعبػػواب

 .[ َر َوَدْعَوَة اَْلُمْسِلِمنيَ َيْشَهْدَف َاخْلَيػْ  ]: حيث قاؿ. ىذا ما قالو وىذا ما دؿ عليو اغبديث، سهولة ويسر
وؽبػػذا يشػرع للخطيػػب ولغػػَته أيًضػا أنػػو هبتهػػد ُب ، ودؿ ىػذا اغبػػديث علػى أف يػػـو العيػػد فيػو خػػَت وأنػو فيػػو دعػػوة للمسػلمُت

واؼبصػلوف يؤمنػوف علػى دعػاء ، واػبطيب ُب خطبتو ألنو يـو دعػاء، ُب سجوده قبل سبلمو، الدعاء ُب ذلك اليـو ُب صبلتو
 .ىذا ما دؿ عليو اغبديث وننتهي منو، اػبطيب

 ؟كم قواًل فيها،  إذف عرفنا حكم صبلة العيدين
 .واؼبرجح أهنا واجبة وجواًب عينًيا، قوالف: اعبواب

 .ٍب انتقل اؼبؤلف إٔب أمر آخر يتعلق بوقتها
إذف الشمس تطلع تشرؽ ٍب ، قتها من ارتفاع الشمسىذا ىو و : ِمْن ِاْرتَِفاِع اَلشهْمِس قَػْيَد رُْمٍح ِإذَل اَلزهَواؿِ : َوَوقْػتُػَها: فقاؿ
 ؟ؼباذا ينتيروف ارتفاعها، ترتفع

 .فذذا ارتفعت الشمس وزاؿ وقت النهي دخل وقتها، ألهنا إذا طلعت فالوقت وقت هني حىت ترتفع: اعبواب
 ؟ومر معنا أف ىذا يستغرؽ من الزمن كم دقيقة

 .ألنو ذىب وقت النهي؛ ى ما كتب ُب التقوٙب عشر دقائق ٍب صل العيدفعليو أضف عل، تقريًبا عشر دقائق: قلنا: اعبواب
، فقد ذىػب وقػت النهػي، فذذا ارتفعت الشمس مًتًا ونصف، الرمح مر معنا كذلك أنو تقريًبا مًت ونصف: قَػْيَد رُْمحٍ : قولو

 ؟ىل نكتب ونقيس أو اؼبسألة تقريبية؟ لكن كيف نعرؼ أنو ارتفعت مًتًا ونصف
ذىػػب : فيقػػاؿ. ىػػي ارتفعػػت اآلف مػػًتًا ونصػػف: فالنػػاظر إذا نيػػر ُب الشػػمس وقػػاؿ، ألة تقريبيػػة دبجػػرد النػػاظراؼبسػػ: اعبػػواب

 .وقت النهي فصل العيد
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والػػزواؿ أيًضػػا مػػر معنػػا وىػػو انصػػراؼ الشػػمس عػػن كبػػد السػػماء أو عػػن وسػػط ، ٍب يبتػػد ىػػذا إٔب الػػزواؿ: ِإذَل اَلػػزهَواؿِ : قولػػو
وىذا التحديد من ارتفاع الشمس إٔب ، انتهى عنو، ال تصح العيد، خرج وقت صبلة العيدفذذا زالت الشمس فقد ، السماء

وأمػا ربديػده إٔب الػزواؿ فاسػتدلوا أبف النػيب ، فذنو خرج إٔب أصحابو بعد ارتفاع الشمس قيػد رمػح زواؽبا ىو ما فعلو النيب 
 صػل ُب سػنة مػن السػنوات ُب عهػد النػيب وىػذا ح، ؼبا ٓب يعلموا ابلعيد إال بعد الزواؿ صلوا العيد من الغػد  أنػو ٓب أيتػو

 ؟اعبواالت موجودة؟ وتعرفوف الوسائل ُب ذلك الوقت بدائية أليس كذلك، خرب العيد إال بعد الزواؿ
وردبػػا يػػرى أحػػدان اؽبػػبلؿ ُب أقصػػى األرض ٍب ال يسػػتطيع أف يصػػل إٔب اؼبدينػػة إال ُب ، مػػا ُب وسػػائل اتصػػاالت، ال: اعبػػواب

 .أف تصلى العيد من الغد وىذا ىو الذي حصل ُب تلك السنة جاء خرب العيد متأخرًا فأمر النيب ، وقت متأخر
 ؟ما وجو الداللة من اغبديث

أو صػبلىا ، لصػبلىا بعػد اليهػر، بعػد الػزواؿ أنو لو كانت تصلى العيد بعد الػزواؿ لصػبلىا النػيب : وجو الداللة: اعبواب
مػن ارتفػاع الشػمس : إذف ىػذا مػا يتعلػق بوقتهػا، ٔب الغػد دؿ ىػذا علػى أف وقتهػا ىػو ىػذافلما علم أنو أخرىا إ، بعد العصر

 .قيد رمح إٔب الزواؿ
أف تفعػل ُب الصػحراء مػا اؼبػراد ، السػنة ولػيس بواجػب: ِفْعُلَها ِف اَلصهػْحَراءِ : َوالسُّنهةُ : فقاؿٍب انتقل اؼبؤلف إٔب أمور أخرى 

 ؟ابلصحراء ىنا
فالسنة أف تصلى ُب غَت اؼبسػاجد ُب ، واؼبراد أيًضا أهنا ال تفعل ُب اؼبساجد، حراء ىنا أي خارج البنيافاؼبراد ابلص: اعبواب

، ألف الشارع اغبكيم يريد أف هبتمع الناس ُب مكاف فسيح ووبضر إٔب ىذا اؼبكاف كػل النػاس ال تفػرقهم اؼبسػاجد؛ الصحراء
ولكػن نػراىم اآلف ، خرج أبصحابو إٔب مصلى العيد، لها ُب مسجدٓب يص ولذلك مع فضيلة اؼبسجد النبوي إال أف النيب 

فهػذا ، وشػق علػيهم أف هبتمعػوا ُب مكػاف واحػد، وكثػر النػاس، تغػَتت اغبػاؿ: نقوؿ؟ أليس كذلك، يصلوف العيد ُب اغبرمُت
]أف النػيب  :لكن قػد ورد ُب حػديث وإف كػاف فيػو ضػعف، ٓب يصلها إال ُب الصحراء لكن ُب زمن النيب ، ليرفو اغباصل

 ]وقػالوا، لكن الفقهػاء اعتمػدوه؛ اغبديث فيو ضعف، أمر علًيا أف يصلي ِف ادلسجد بكبار السن وضعفة ادلسلمني :
 .هبعل مسجًدا من اؼبساجد لكبار السن والضعفة وكبو ىؤالء
 .-رضبو هللا  -فاغباصل أف السنة أهنا تصلى ُب الصحراء كما بُت اؼبؤلف 

 ؟ما حكمو: َوََتِْخرُي اْلِفْطرِ ، ْضَحىَوتَػْعِجيُل اأْلَ : قولو
ما معٌت ، والسنة تعجيل األضحى وأتخَت الفطر، السنة كذا وكذا، إذ ىو معطوؼ على الكبلـ السابق، أنو سنة: اعبواب
 ؟الكبلـ
 ؟مىت تصلى، معٌت الكبلـ أنو ُب عيد األضحى أهنا تصلى مباشرة: اعبواب
أما الفطر فذمبا تؤخر يعٍت بعد ارتفاع الشمس ينتيروف قليبًل ٍب ، ال تزيد على ىذا، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح: اعبواب
 ؟ؼباذا ىذا التفريق، يصلوهنا
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، ]أف األضحى تعجل وأف الفطر تؤخر[لكن اغبديث ضعيف ، ىذا التفريق مبناه على حديث ورد عن النيب : اعبواب
 ؟ما ىو اؼبعٌت الذي يقصدونو، ل األضحى ويؤخر الفطرمن حيث اؼبعٌت تعج: لكنهم قالوا، اغبديث ُب ذلك ضعيف

 .وحىت يبادروا ُب ذحبها واألكل منها، يعجل األضحى حىت ال يؤخر الناس عن ذبح ضحاايىم: قالوا: اعبواب
 .أما الفطر فذنو عبادة يؤدوهنا قبل الصبلة وىي زكاة الفطر فيعطوف فرصة حىت ىبرجوا زكاة الفطر

وصػػار كثػػَت مػػن النػػاس ال ىبرجػػوف قبػػل ، ال ىبفػػاكم ابلنسػػبة لزكػػاة الفطػػر يعػػٍت فيهػػا تغػػَت كثػػَت األمػػر كمػػا: علػػى كػػل حػػاؿ
إف رأى اإلمػاـ أف تعجػل األضػحى ، واألمػر ُب ذلػك واسػع، أو قبلها، بل صاروا ىبرجوهنا ليلة العيد؟ أليس كذلك، الصبلة

 .وتؤخر الفطر وكاف ىذا أرفق ابلناس فليفعل
 .بَِتَمَراٍت وِتْػًرا -ِف اَْلِفْطِر َخاصهًة قَػْبَل اَلصهََلِة  -َواْلِفْطُر : فقاؿ، ٍب انتقل إٔب أمر آخر

 ؟يعٍت ماذا َواْلِفْطرُ : قاؿ، انتبو للعبارة
 ؟ُب أي العيدين، يعٍت أف يفطر قبل أف يذىب، واؼبراد ابلفطر ىنا اإلفطار، يعٍت أف السنة الفطر: اعبواب

 .عيد الفطر السنة أف يفطر قبل الصبلةيعٍت ُب . ِف اَْلِفْطرِ : قاؿ
 ؟ما ىي السنة، أما األضحى فالسنة عكسية: َخاصهةً : قاؿ

 ؟مىت يفطر، أنو ال يفطر: اعبواب
أمػػا الفطػر فػػذف السػػنة ىػي أف يفطػػر قبػػل أف ، ىػػذه ىػي السػػنة، بعػػدما أيٌب ويػػذبح أضػحيتو يفطػػر علػػى شػيء منهػػا: اعبػواب
 .يذىب

 ؟والوتر ما ىو، أف أيكل سبرات وترًا، ما أمر بذلك النيب ك: بَِتَمَراٍت ِوتْػًرا: قاؿ
وىػذه السػنة ألف السػنة أنػو يتصػبح ، بسػبع، خبمػس، بػثبلث، أيكل واحدة وبصل هبػا وتػر، الوتر ىو العدد الفردي: اعبواب

إحػدى  إٔب، إف زاد علػى ذلػك إٔب تسػع، ]ومػن تصػبح بسػبع َتػرات دل يضػره سػم وَل سػحر[، بسبع سبرات ُب كل األايـ
لكػن ، نعػم ىػي وتػر. تسػعة وتسػعُت ىػذه وتػر: فيقػوؿ، وأظن أف بعض الناس فطره أكثر مػن ىػذا، كل ىذا صحيح،  عشرة

 .[31: ]األعراؼ}وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَل ُتْسرُِفوا{
 ؟الفطر ىو ىذا الذي يكوف ابلتمرات أين يكوف ُب البيت أو ُب اؼبصلى: َواْلِفْطرُ : قولووأنبو ىنا على 

بعػػض النػػاس اجتهػػد وصػػار وبضػػر معػػو سبػػرات إٔب ، ىػػذه ىػػي السػػنة أف أيكػػل التمػػرات ُب البيػػت، يكػػوف ُب البيػػت: عبػػوابا
 ؟ىل ىذا من السنة؟ ما ىذا: فيقاؿ لو، وردبا صار يطوؼ هبا على اغباضرين، اؼبصلى
ض النػاس هبتهػد اجتهػادات لػيس لكن بعػ، السنة أال أيٌب اؼبصلى إال وقد أكل ىذه التمرات، ىذا ليس من السنة: اعبواب

ٍب إذا وصػػل أخػػرج ىػػذه ، ووبضػػر سبػػرات معػػو ُب جيبػػو، بعػػض النػػاس وبضػػر إٔب اؼبصػػلى عقػػب الصػػبلة مباشػػرة، عليهػػا دليػػل
لكػن علػى كػل حػاؿ عملػو ىػذا لػيس خبطػأ كخطػأ ، السػنة كمػا قلنػا أف أيكلهػا ُب بيتػو؟ ىػل ىػذا صػحيح، التمرات وأكلهػا
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أف : لكػػن اػبطػػأ كمػػا قلػػت، -إف شػػاء هللا  -ىػػذا أمػػر ىبصػػو واألمػػر فيػػو سػػعة ، لتمػػراتالػػذي صػػار يطػػوؼ علػػى النػػاس اب
 .يطوؼ على اؼبصلُت بتمرات يونبهم أف ىذا سنة خاصة

 .يعٍت السنة أف يتنيف ويتطيب: َوَأْف يَػتَػَنظهَف َويَػَتطَيهَب ذَلَا: قولو
ويقطػع مػا فيػو مػن ، ويقلػم أظػافره، أو زبفيفهػا، التهػافيزيػل الشػعور الػيت تسػن إز ، والتنيف يشمل كل ما وبصػل بػو التنيػف

 ؟كذلك يتطيب ما معٌت يتطيب،  وسخ ُب أي موضع من بدنو
فهل االغتسػاؿ سػنة لصػبلة ؟ ٓب يذكر اؼبؤلف االغتساؿ، ىذه ىي السنة، يستعمل الطيب سواء كاف دىًنا أو خبورًا: اعبواب

 ؟والسبلـىل ثبت أنو اغتسل عليو الصبلة ؟ العيد أو ليس بسنة
فذف كاف قد اغتسل من زمن قريب فبل حاجة إٔب ، فعلى ىذا ليس من السنة االغتساؿ، ٓب يثبت االغتساؿ: نقوؿ: اعبواب

لكػػػن لػػػو اغتسػػػل اإلنسػػػاف ، كمػػػا ورد ُب صػػػبلة اعبمعػػػة؛  ٓب يػػػرد حػػػديث ُب زبصػػػيص صػػػبلة العيػػػد ابالغتسػػػاؿ، أف يغتسػػػل
فذنػو ثبػت عنػو أنػو كػاف ، -رضػي هللا عنهمػا  -فعل ذلك كابن عمػر  وليكن من كماؿ تنيفو فذف بعض الصحابة، ليتنشط

 .لكن شيًئا مرفوًعا ٓب يثبت، يغتسل للعيد
 .ىذه ىي السنة أف يلبس أحسن الثياب: َويَػْلَبَس َأْحَسَن ثَِياِبوِ : قولو

 ؟لكن ىل يلبس اعبديد ويتقصد ثيابو اعبديدة أو اعبديدة للعيد
فػػبل ىبػػص يػػـو العيػػد بثػػوب ، أحسػػن مػػا هبػػده، لكػػن يلػػبس أحسػػن ثيابػػو، ذلػػك ٓب يثبػػتكػػذلك األمػػر ُب : نقػػوؿ: اعبػػواب
 .ألنو ٓب يرد، جديد
ٍب إذا أراد أف يرجػع فلَتجػع ، ىذه ىي السنة أف يذىب من طريق إٔب اؼبصلى: َويَػْرِجَع ِمْن آَخرَ ، َوَيْذَىَب ِمْن َطرِيقٍ : قولو

 ؟ا علة معلومةىل ؽب؟ ما علتها؟ ؼباذا ىذه السنة، من طريق آخر
 :ىذا فيو اجتهاد لكثَت من أىل العلم: اعبواب

فاؼببلئكػػة الػػيت ُب الطريػػق . إف ذىابػػو مػػن طريػػق ورجوعػػو مػػن طريػػق حػػىت تشػػهد اؼببلئكػػة ُب الطػػريقُت: فمػػنهم مػػن قػػاؿ -
 .واؼببلئكة اليت ُب الطريق الغريب يشهدوف لو راجًعا، الشرقي يشهدوف لو ذاىًبا

وُب ، فالنػػػاس الػػػذين ُب الطريػػػق الشػػػرقي يشػػػهدوهنم ذاىبػػػُت، تػػػرى ىػػػذه الشػػػعَتة ُب األسػػواؽحػػػىت : وقيػػل ُب علػػػة ذلػػػك -
وإظهػار الشػعائر ، ويكثػر اؼبشػاة ُب أسػواؽ اؼبدينػة مػثبًل ، وينتعش البلد، الطريق الغريب يشهدوهنم راجعُت فتيهر الشعَتة

 .ىذا من الدين
وهللا ، وُب الفقػراء ُب الطريػق راجًعػا، فقػراء ُب الطريػق ذاىبًػافيقػف علػى ال، حػىت يتفقػد أىػل الطػريقُت: وقيل قػواًل اثلػث -

 .وردبا يكوف فيو شيء غَتىا، وال مانع أف تكوف كلها مقصودة، أعلم ابلسر ُب ذلك
ىػل تنقػل إٔب ؟ أنبػو ىنػا أف ىػذه السػنة ىػل تنقػل إٔب غَتىػا مػن العبػادات، إمبا السنة أف يذىب مػن طريػق ويرجػع مػن آخػر

 ؟صبلة اعبمعة
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تعػػالوا مػػن : زران مريًضػػا ُب بيتػػو فلمػػا أردان أف لبػػرج قػػاؿ أحػػدىم؟ ىػػل تنقػػل ُب زايرة اؼبػػريض، ُب اعبمعػػة مػػا تنقػػل: واباعبػػ
 ؟ىل ىذه سنة، الطريق الثا٘ب

إٔب زايرة ، إٔب صبعػػة، وىنػػا ؿبػػل اجتهػػاد لػػبعض النػػاس وىػػو غػػَت صػػحيح أهنػػم إذا ذىبػػوا إٔب عبػػادة، ليسػػت بسػػنة: اعبػػواب
 .والسنة وردت ُب العيد خاصة، ليس ىذا ابلسنة: يقاؿ. صاّب فَتجع من الطريق الثا٘بإٔب عمل ، مريض
 .صبلة العيد ركعتاف ابالتفاؽ: فَػُيَصلِّي هِبِْم رَْكَعتَػنْيِ : قولو
 ؟إذف مىت يقـو الناس، إذف ليس ؽبا أذاف وليس ؽبا إقامة: ِبََل َأَذاٍف َوََل ِإقَاَمةٍ : قولو

 .يقوموف ببل إقامة، إذا دخل اإلماـ: اعبواب
 ؟ما ىو النداء. ببل أذاف وال إقامة وال نداء، ونضيف كذلك وال نداء: ِبََل َأَذاٍف َوََل ِإقَاَمةٍ : قولو

ولكػػن ىػػذا ٓب ، اسػتحبوا أف ينػػادى ؽبػػا ابلصػبلة جامعػػة -رضبهػػم هللا  -فققهػػاء اغبنابلػػة ، الصػػبلة جامعػة: أف يقػػاؿ: اعبػواب
وكػل يعػرؼ أف ، أمػا غػَت ذلػك فػبل ينػادى ؽبػا، مثل اػبسػوؼ، وردت ُب الصبلة اليت أتٌب مفاجئة والصبلة اعبامعة إمبا، يرد

 .الصبلة ُب ىذا اليـو فاألذاف والنداء ليس مشروًعا
ُ ِف َاأْلُوذَل : قولو ـِ : ُيَكربِّ ْحَرا ًعا بَِتْكِبريَِة َاْْلِ ـِ ََخًْسا ِسَوى َتْكِبريَِة اَْلقِ : َوِف اَلثهانَِيةِ ، َسبػْ ىذه التكبَتات اليت تسمى : َيا

 ؟إذف كم الزوائد، ُب األؤب سبًعا بتكبَتة اإلحراـ، بتكبَتات الزوائد
 ؟إذف كم تكوف. طبًسا سوى تكبَتة القياـ: وُب الثانية، الزوائد ست: اعبواب
ـِ : لكن قولو، طبًسا: اعبواب تكبػَتة القيػاـ ؟ يػد سػوى تكبػَتة القيػاـما رأيػك ىػل كبػن حباجػة إٔب ىػذا الق ِسَوى َتْكِبريَِة اَْلِقَيا

 ؟أين تكوف
إذف كػػػربوا . سػػوى تكبػػػَتة القيػػاـ: إذف مػػا ُب داعػػػي نقػػوؿ، إذف اآلف ٓب ينتصػػػب واقًفػػا، تكبػػَتة القيػػػاـ حػػاؿ القيػػاـ: اعبػػواب

 ؟ؼباذا، غَت داخلة أصبًل ، أما تكبَتة القياـ فهذه غَت واردة، طبًسا
، إذف يكرب سبًعا بتكبَتة اإلحػراـ ُب األؤب، و اآلف ُب التكبَتات اليت تكوف وىو قائموكبلم، ألنو يكربىا وىو يقـو: اعبواب

 ؟لو تركها عمًدا ما اغبكم، وىذه التكبَتات تكبَتات سنة زوائد، طبس تكبَتات، وُب الثانية طبًسا ويكفي إٔب ىنا
 ؟لكن ىل ينبغي أف يًتكها عمًدا، ألهنا سنة، صحيحة صبلتو: اعبواب
لكػػن لػػو ، فػػبل تًتكهػػا؟ مػػاذا عنػػده: والنػػاس قػػالوا، ولػػو تركتهػػا عمػػًدا ألشػػكلت علػػى النػػاس، ىػػي سػػنة خػػذ هبػػا، ال :اعبػػواب

 .نسيها فبل حرج عليو
 ؟لو نسي ٍب شرع ُب الفاربة ٍب ذُكِّر ىل يرجع إليها

 ؟ؼباذا ما يرجع، ال يرجع: اعبواب
فعلػى كػل حػاؿ ىػذه ، مػن جديػد حػىت ال يشػكل علػى النػاسلكن لو رجػع ال حػرج وقػرأ الفاربػة ، ألنو فات ؿبلها: اعبواب

 .التكبَتات زوائد
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 ؟إٔب أين يرفع يديو، ىذه ىي السنة أف يرفع يديو مع كل تكبَتة: يَػْرَفُع َيَدْيِو َمَع ُكلِّ َتْكِبريَةٍ : قولو
 .أو إٔب أذنيو على ما مر معنا، إٔب حذو منكبيو: اعبواب

ُ َعَلْيِو َوَسلهَم بَػنْيَ ُكلِّ َتْكِبريَتَػنْيِ َوََيَْمُد اَّللهَ َوُيَصلِّ : قولو إذا كرب األؤب ، ىذا ما يكوف بُت التكبَتات: ي َعَلى النهيبِّ َصلهى اَّلله
 هللا. هللا أكرب اغبمد هلل اللهم صل على دمحم. اغبمد هلل اللهم صل على دمحم: فيقوؿ: ََيَْمُد اَّللهَ َوُيَصلِّي َعَلى النهيبِّ : قاؿ

 .أكرب وىكذا
 ؟ولو ضبد وٓب يصل أو صلى وٓب وبمد ىل فيها أبس؟ ما الدليل على ىذا الشيء أنو وبمد ويصلي

مػا قالػو اؼبؤلػف أنػو وبمػػد  لكنػو ثبػت عػن ابػػن مسػعود ، فيمػا يقػػاؿ بػُت التكبػَتات ٓب يثبػت شػيء عػن النػيب : اعبػواب
وردبػا ، وأب بينها وٓب يذكر شيًئا بينها فذف ىػذا صػحيح، ا متوانيةوعليو لو كرب ىذه التكبَتات وجعله، ويصلي على النيب 

 .إٔب السنة -وهللا أعلم  -ىذا أقرب 
 ؟جهرًا أو سرًا: ثُه يَػْقَرأُ اْلَفاَِتَةَ : قولو

 .جهرًا: اعبواب
فما السنة ُب ، ولعلو مر معنا ُب اعبمعة، ٓب يبُت اؼبؤلف ما السورة اليت تسن ُب العيدين: ََيَْهُر ِِبْلِقَراَءِة ِفيَها، َوُسورَةً : قولو

 ؟القراءة
 ."اقرتبت"و، "ؽ"أو ، "الغاشية"و "سبح"أف يقرأ بػ: اعبواب

 .أما العيدين ففيهما ذكرت لك، اعبمعة واؼبنافقوف وردت ُب اعبمعة فقط، اعبمعة واؼبنافقوف ما وردت ىنا
السػػنة : بعػػض النػػاس هبعلػػك ؿبػػل عتػػاٍب وسػػخرية فيقػػاؿ وردبػػا، وردبػػا بعػػض النػػاس يتضػػجر، طويلتػػاف "اقرتبػػت"و "ؽ"لكػػن 

أرأيتم لو وافق العيد يوًما ابرًدا وصػاحبنا ، لكن أيًضا على اإلماـ أف يكوف حكيًما، أحق ابالتباع ال سيما إذا جهلها الناس
 ؟أال يشق عليهم "اقرتبت"و "ؽ"قرأ بػػ

إذف لػو اختػار اإلمػاـ أف يقػرأ ، وىػذا فيػو مشػقة اقرتبػت""و "ؽ"كذلك ُب يػـو صػائف حػار ٍب قػرأ بػػػ،  يشق عليهم: اعبواب
ٍب إذا قػرأ هبمػا أيًضػا يقػرأ هبمػا ، فقرأ هبمػا، ُب األعياد اؼبعتدلة نسبًيا اليت تكوف ليست ابغبارة وال ابلباردة "اقرتبت"و "ؽ"بػػ

، عند الناس واإلماـ الذي دوف ذلكٍب أيًضا يفرؽ بُت اإلماـ الذي ال اعتبار لو ، قراءة مسًتسلة حىت ال يشق على اؼبصلُت
 .فذذا كانت السنة تؤدي إٔب نفور الناس وإٔب استشغاؽبم فبل يفعل ىذا، فاإلنساف على كل حاؿ إمبا بعث مبشرًا ومقرابً 

َكُخْطبَػيَتْ : فقاؿ ،ىذا ما جـز بو اؼبؤلف أف للعيد خطبتُت: َكُخْطبَػيَتْ َاجْلُْمَعةِ ،  فَِإَذا َسلهَم َخَطَب هِبِْم ُخْطبَػتَػنْيِ : قولو
واعتماد اػبطبتُت ىذا عليو صباىَت ، "أنو يفعل ِف العيدين ما يفعل ِف اجلمعة": ومر معنا أف الفقهاء قاعدِتم: َاجْلُْمَعةِ 

خطب خطبتني وفصل بينهما  ]أف النيب  –رضبو هللا  -ولكن عمدة ىذا حديث ضعيف رواه الشافعي ، أىل العلم
 .لكن ىذا اغبديث ضعيف كما قلت لك، افعياغبديث عند الش، جبلوس[
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وظػاىر ، وُب لفظ ٍب تقػدـ وخطػب، ألنو ذكر ُب اغبديث أنو خطب؛ ىذا ىو السنة، وظاىر السنة أف للعيد خطبة واحدة
لكنػا ، ليسػت خطبتػاف، أف العيد لػيس لػو إال خطبػة واحػدة -رضبو هللا  -وؽبذا حققها ابن القيم ، ىذه األلفاظ أهنا واحدة

 ؟ماذا قلنا ُب اؼبسألة، "اقرتبت"و "ؽ"كما قلنا ُب نقوؿ  
ركز معػي جيػًدا ُب ذلػك  -فذذا كاف الناس قد اعتادوا أف يسمعوا خطبتُت ُب العيد ، قلنا أنو يراعي أتليف القلوب: اعبواب

صػػل أف بعػػض ال تفػػاجئهم هبػػذا التقييػػد وقػػد ح: فيقػػاؿ، اعتػػاد النػػاس منػػذ نعومػػة أظفػػارىم أف يسػػمعوا خطبتػػُت ُب العيػػد –
والنػاس انتيػروا ؼبػا خطػب اػبطبػة الواحػدة ، اجملتهدين ُب بعض البلداف عرض القوؿ الراجح ٍب خطب ابلناس خطبػة واحػدة

ىػػل ، فالنػػاس أشػػكل علػػيهم، انصػػرفوا إٔب أىلكػػم، مػػا ُب اثنيػػة، ٍب تفػػاجئوا أف خطيػػبهم انتهػػى، انتيػػروا اػبطبػػة الثانيػػة، ىػػذه
 ؟ما الذي أضاعها، حىت الفائدة اليت ُب اػبطبة ضاعت؟ عبديدوما ىذا الدين ا؟ صبلتنا صحيحة

 .أضاعها ابلتشويش عليهم ؼبا خطب خطبة واحدة: اعبواب
لكػػن يًتفػػق ابلنػػاس فػػذذا كػػانوا ٓب يعتػػادوا ىػػذا فليخطػػب هبػػم خطبتػػُت ٍب يػػدرجهم إٔب ، السػػنة أف ىبطػػب واحػػدة: فػػأان أقػػوؿ

وأنػت أتيػت ، وُب اغبرمُت أال إنو تواتر أف ىبطبوا خطبتػُت، لعلماء األولُتألف الناس معها حجة قوية ىكذا وجدان ا، السنة
 .هللا هللا ُب السياسة اليت ال تنفر الناس: فأان أقوؿ، بشيء جديد
، ٍب ؼبػػا أراد أف ينقػػل إٔب  القػػوؿ الػػراجح صػػار يػػدرجهم، دمحم بػػن عثيمػػُت ىبطػػب سػػنُت خبطبتػػُت -رضبػػو هللا  -كػػاف شػػيخنا 

، لكػن يشػعرىم أف ىػذه الثانيػة، ما يفصػل بينهمػا، واػبطبة الثانية نقوؿ فيها كذا وكذا: ة األؤب ٍب يقوؿفصار ىبطب اػبطب
ٍب ؼبػػا اسػػتتب ىػػذا القػػوؿ وألفػػو ، لكػػن ال يفصػػل بينهمػػا، أو اػبطبػػة الثانيػػة نوجههػػا للنسػػاء فيبػػُت ؽبػػم أف ىنػػاؾ خطبػػة اثنيػػة

ألف بعػػض ؛ لػى كػػل خػذه قاعػػدة لػك ُب اؼبسػألة ىػػذه وُب غَتىػافهػذا ع، النػاس صػار هبعلهمػػا خطبػة واحػدة مػػن غػَت نكػػَت
فالسياسػػة الشػػرعية ُب ىػػذا تتطلػػب أال ، لكػػن تطبيقػػو ال يكػػوف راجًحػػا ليػػرؼ أو آلخػػر. أنػػو القػػوؿ الػػراجح: إخواننػػا يقػػوؿ

 .ودرء اؼبفاسد مقدـ على جلب اؼبصاّب، تنفر
 .إف السنة كما حقق ابن القيم أف زبطب مرة واحدة: إذف نقوؿ

ـَ اَْلُمَناِسػػػَبَة ِلْلَوقْػػػتِ : قولػػػو إذف اػبطيػػػب ىبطػػػب دبػػػا يناسػػػب النػػػاس مػػػن اؼبواضػػػيع : ِإَله أَنهػػػُو يَػػػْذُكُر ِف ُكػػػلِّ ُخْطبَػػػٍة َاأْلَْحَكػػػا
وأيًضػػا ال يطيػػل ألف بعػػض ، ىػػذا مػػًتوؾ لفيػػي، االجتماعيػػة واؼبشػػاكل الوقتيػػة واألمػػور الػػيت ينبهػػوف عليهػػا ومػػا أشػػبو ذلػػك

والشػيء الػػذي وبتاجونػو وردبػػا ال يسػمعونو إال ُب ىػػذه ، إمبػػا ينػزؿ إٔب أصػػوؿ األشػياء وقواعػػدىا، عضػػو بعًضػاالكػبلـ يُنسػي ب
 .ىذه ىي السنة، اؼبناسبة فليفعل

ىػػل مػػن اؼبناسػػب ُب خطبػػة الفطػػر أف ؟ وشػػروطها ُب خطبػػة األضػػحى، ىػػل مػػن األحكػػاـ اؼبناسػػبة أف يػػتكلم عػػن األضػػحية
 ؟ا وؼبن تبذؿىبطب عن زكاة الفطر وعن مقدارى
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؟ ألػػػيس كػػػذلك، النػػػاس اْلف يضػػػحوفألف ؛ أمػػػا أف يػػػذكر أحكػػػاـ األضػػػحية ُب خطبػػػة األضػػػحى ىػػػذا مناسػػػب: اعبػػػواب
فيػػذكر ؽبػػم خطبػػة األضػػحى أنػػو ال هبػػوز لػػو األضػػحية إال مػػن كػػاف ، فمناسػػبة جػػًدا ال سػػيما األشػػياء الػػيت يكثػػر اعبهػػل هبػػا

 ؟أو يريح صدورىم؟ ىذا مناسب ىل، فالذي ال يصلي من أوالدىم ال يذبح، مسلًما
 .ىذه مناسبة، يذكر ؽبم أف األضحية ال ذبزيء إال إذا بلغت السن اؼبعترب، وبتاجونو، ىذا مناسب: اعبواب

لكػن لػو قػدر أف العيػد جػاء ، وأخرجهػا النػاس، ألهنا  انتهت، أما ما يتعلق ابلفطر وزكاة الفطر فأظن أف اؼبقاـ غَت مناسب
 ؟فجأةىل العيد أيٌب ، فجأة

نعم ردبا أيٌب فجأة والناس يػذىلوف عػن زكػاة الفطػر فيبػُت ؽبػم أف زكػاة الفطػر مػن ٓب ىبرجهػا نسػيااًن أو ذىػواًل أو مػا : اعبواب
لعػػل بعضػػكم يػػذكر أننػػا ُب عػػاـ مػػن األعػػواـ صػػمنا شبانيػػة ، أشػػبو ذلػػك فذمبػػا ىبرجهػػا بعػػد الصػػبلة للضػػرورة ال أبس ُب ىػػذا

نعػم حصػل : نقػوؿ، شبػاف وعشػرين يػـو صػمنا؟ كيػف عيػد،  ابع والعشػرين فوجئنػا أف غػًدا العيػدٍب ُب ليلة الس، وعشرين يوًما
أي حصػػل أنػػو غػػرة ُب سػػنة مػػن السػنوات ولعػػل الػػبعض ٓب يولػػد ُب تلػػك السػػنة ، خطػأ ُب حسػػاب الشػػهر فبػػا يسػػمونو ابلغػرة

وال أبس أف زبرجػوا زكػاة الفطػر بعػد فكػاف مػن اؼبناسػب أف يبػُت للنػاس أف العيػد جػاء فجػأة ، لكن الذي ولد مػنكم أدركهػا
يعػٍت ، قبػل عشػرين سػنة؟ الغرة ُب اؼبملكة عاـ كػم؟ ما أدري من منكم يذكر ىذه الواقعة ُب عاـ كم، ىذا مناسب، الصبلة

 .أربعمائة وأربعة عشر
 .نذكر اػبطبة على األحكاـ اؼبناسبة للوقت: إذف نقوؿ اي إخواف

َليَتْ اَْلِعيدِ : اَْلُمْطَلقُ اَلتهْكِبرُي : َوُيْسَتَحبُّ : قولو ىذا يسػمونو ، اؼبطلق الذي ال يربط أبدابر الصلوات، عندان مطلق ومقيد: لَيػْ
 .واؼبقيد ىو الذي يربد أبدابر الصلوات، مطلًقا
َليَتْ اَْلِعيدِ : قولو  .يعٍت ليلة عيد الفطر وليلة عيد األضحى: لَيػْ
 ؟ا يكوفماذ َوِف ُكلِّ َعْشِر ِذي َاحلِْجهةِ : قولو

رضبػو  -أما اؼبقيد فقاؿ اؼبصػنف ، إذف التكبَت اؼبطلق ُب عشر ذي اغبجة كاملة وُب ليلة العيد أيًضا، يكوف مطلًقا: اعبواب
ـِ اَلتهْشػرِيقِ : -هللا  ؼبقيػد مػن لكػن إذا بػدأ اب، ىػذا مقيػد: َعِقَب اْلَمْكُتوَِبِت ِمْن َصػََلِة َفْجػِر يَػػْوـِ َعَرفَػَة ِإذَل َعْصػِر آِخػِر َأَيه

ويكػرب يػـو ، فيكػرب يػـو عرفػة، يعػٍت إذا صػلى الفجػر يػـو عرفػة فذنػو يبػدأ يكػرب عقػب الصػبلة مقيػًدا، صبلة الفجػر يػـو عرفػة
 ؟فكم تكوف أايـ اؼبقيد، ويكرب أايـ التشريق أيًضا إٔب عصر آخر أايـ التشريق؟ أليس كذلك، العيد

لكػػن لػػتعلم أف أايـ ، ىػػذا مػػا ذكػػره اؼبؤلػف فيمػػا يتعلػػق ابؼبقيػػد، ـ التشػػريقوثبلثػة أاي، ويػػـو العيػػد، عرفػػة: طبسػػة أايـ: اعبػواب
، وشػرب، ]أَيـ التشػريق أَيـ أكػلذكػر أف  وذلػك أف النػيب ، التشريق على القوؿ الراجح أهنػا داخلػة ُب التكبػَت اؼبطلػق

 ؟فكيف تكوف أايـ ذكر ٍب ال تكرب إال أدابر الصلوات وذكر هلل[
اؼبطلػػق علػػى مػػا تػػرجح ، فعنػػدان إذف تػػداخل بػػُت اؼبطلػػق واؼبقيػػد، طلػػق يسػػتمر إٔب آخػػر أايـ التشػػريقفالصػػواب أف التكبػػَت اؼب

 ؟اآلف مىت يبدأ
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 ؟كم تكوف أايمو،  ىذا مطلق، يبدأ من أوؿ العشر إٔب آخر أايـ التشريق: اعبواب
 .ىذه أايـ اؼبطلق، ثبلثة عشر يوًما: اعبواب

 ؟ما معٌت ىذا، ريق يكوف مطلق ومقيدٍب من فجر أايـ عرفة إٔب آخر أايـ التش
رضبػو هللا  -ىػذا الػذي رجحػو اؼبؤلػف ، معٌت ىذا أف تكرب ُب كل وقت وخػص أدابر الصػلوات ابلتكبػَت ألنػو مقيػد: اعبواب

ورجحػػو شػػيخنا وتلميػػذه ابػػن ، ىػػذا مػػا رجحػػو الشػػيخ السػػعدي، ُب غػػَت ىػػذا الكتػػاب أف أايـ التشػػريق داخلػػة ُب اؼبطلػػق -
أبنػو مقيػد : ويقػاؿ، وأف أايـ التشريق داخلة ُب اؼبطلػق، كبَت اؼبطلق أايـ التشريق يستمر إٔب آخر أايـ التشريقعثيمُت أف الت

 .على ما تبُت لك
 ؟على القوؿ الراجح التكبَت اؼبطلق مىت وقتو: فنقوؿ: نعيدىا مرة اثنية

 ؟كم يكوف من يـو،  وقتو من أوؿ أايـ العشر إٔب آخر أايـ التشريق: اعبواب
 .ىذا مطلق، ثبلثة عشر يوًما: اعبواب

 ؟من مىت، اؼبقيد يدخل فيو: قلنا
، وظاىر كػبلـ اؼبؤلػف أف ىػذا يشػمل اغبػاج وغػَت اغبػاج، من فجر يـو عرفة إٔب آخر التشريق ىذه يزيد فيها اؼبقيد: اعبواب

 .ةألنو قبل ذلك مشغوؿ ابلتلبي؛ يبدأ اؼبقيد ُب حقو من ظهر يـو العيد: لكن اغباج قالوا
كلهػا أايـ ذكػر مػن أوؿ عشػر إٔب آخػر أايـ ،  سػواء ُب التفصػيل الػذي ظبعتػو، أف اغباج وغَت اغباج سواء ُب ىذا: والصواب
 .واؼبقيد يزاد فيو ما قلنا، التشريق

ُ َأْكبَػرُ : َوِصَفُتوُ : قولو ُ َأْكبَػرُ ، "َاَّلله ُ َأْكبَػرُ ، ََل ِإَلَو ِإَله َاَّللهُ  َاَّلله ىذه الصيغة أو ىذه الصفة ىي : َوَّلِلِه َاحْلَْمُد"،  َأْكبَػرُ َاَّللهُ ، َوَاَّلله
ال : أنو يكرب مثٌت ٍب يقوؿ وعن ابن عباس أيًضا  وىذه ثبتت عن ابن عمر ، إحدى الصفات اليت وردت وىي كثَتة

 .وهلل اغبمد: ٍب يقوؿ، إلو إال هللا
 .وُب بعضها غَت ذلك، وُب بعض الصيغ أيًضا أف التكبَت ثبلث

لػو تكػرب هللا ، صػحيح: حىت لو تكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكػرب ىكػذا نقػوؿ، واعلم أف التكبَت أمره واسع أبي صفة كربت
، -مهنع هللا يضر  -لػػيس ىنػػاؾ سػػنة مػػذكورة لكنهػػا آاثر عػػن الصػػحابة ، فػػاألمر ُب ذلػػك واسػػع. هللا أكػػرب كبػػَتًا صػػحيح، أكػػرب كبػػَتًا

 .واألمر ُب ذلك واسع، ةوكلها مقبول، وكلها صحيحة
 .لعلنا أتينا هبذا التقرير على أىم ادلسائل ِف العيدين

  


