موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم
من سلسلة "أفضل أيام الدنيا"
التكبري
(ابللهجة املصرية)

لفضيلة الشيخ :أمحد جالل
رابـط الــمادة:

http://way2allah.com/khotab-item-135697.htm

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

وبلَ تهلبن هعهم ىل سلا
وِ م
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى ولله ه
لوبنه ه
يوم الديَ ،أبا بعد:

ن
هج ّل العبادات اللي ربنا -سبوانه وتعا  -أبرحم بيها و ثّنلا عليهلا م بلواكَ كتلرية جل أدا ،وأه ىكلد عللى أميتهلا
بَ أعظم وأ ه

لل العبللادات عنللد هللا -
وخباِللة م ام م ه
الع مشلر ام هُول بللَ ا احلجللة بسل لة التكبللري ،التكبللري اللللي للو عبللادة بللَ أ ه
هجل ّ
فعال هد ّر شيخ اإلسالم ابَ تيمية -رمحه هللا -ملا كا يقول:
سبوانه وتعا  ،-هلل ا
"وجلا التكبلري ُب هكل ىرارا م ام ا م أولله وم ورلر  ،وام ا لو الل ّن مكر الرفيل ،،وجلا التكبلري ُب هكل ىرارا م الصلالة م للال
ال ىرفمل ،وم للال ا همفلض وم للال القيللام ليهللا ،كمللا لللال ِ-للىى هللا عليلله وسلللم" :-حترميُهللا التكبللريُ" ِللووه املبللاي،
لدو بلَ شلياكني اإلنل وانلَ والنلار الله لي علدو
ضا أ التكبري يُطم نفئ احلريل ،،والتكبلري ُشلرأ أي ا
وروا أي ا
ضلا لل هدفم ،الع ّ
ُ
لنا.

و ا كله يلُبه ّني لنا أ التكبري بشروأٌ م املواضل ،الكبلار لكثلرة انه ممل ،أو هلعظه هملة الفعلل أو ل ُق ىلوة احللال أو حنلو للم بلَ

م القلللوب علللى كللر تلللم امبللور الكبللار ،فيكلو الللديَ كللله هلل،

امبلور الكبللريةي ليبل ّلني أ هللا أكللر ويسللتوي كللر
كرو  ،فيوصل هلم بقصودا  :بقصلود العبلادة بتكبلري لللو،م هلل ،وبقصلود
وتكو العبادة كلها هلل ،ويكو العباد له ُب ّ
االستعانة ابنقياد سائر املطالب لكر ئه.

وهل ا شرأ هللا -عز وجل -التكبري على اهلداية والرزق والنصر".
ام م

سلهف ابلتكبري م
ا تمام ال ى
بيهتمللوا جل أدا ابلتكبللري م عشللر ا احلجللة ،وكللا عنللد م ن ل ملرا للري كبيعللي علللى هللار ل ا التكبللري م
ال ى
سللهف كللانوا ّ
بيوهتم ،م كُُرلهم وشوارعهم ،وم املساجد ،وم امسواق.
السللوق م أ م العشللر،
روى البخللارا م ِللويوه ُب هعلى اقللا أ ابللَ عمللر وأاب ريللرة -رضللي هللا عنهمللا -كللاحم جرجللا

ض ىج ابلتكبري هلل -سبوانه وتعا .-
فيُ هك ّرا
ويكر الناس بتكبريما ،وال جرجا بَ السوق ال والسوق لد ه
ّ
ضا أ عمر بَ ا طاب -رضي هللا عنه -كا يُ هك نّلر م لُلبىتنله و لو م نبلىن -رضلي هللا عنله -بضلروب لله ال ُقبىلة،
وثبت أي ا
ا يمللة ،فقاعللد فيهللا فكللا -رضللي هللا عنلله -يُ هكل نّلر ويرفللِ ،للوته ابلتكبللري ،فللاللي بلل ،عمللر -رضللي هللا عنلله -م ا يمللة
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بتكر فتبدأ نبلىن كلهلا تك ّلر ،فكلا عملر يك ّلر م لُلبىتنله فيُك ّلر
يكروا بتكبري عمر ،وتبدأ ا يام كلها تسم ،الناس ّ
يبد وا ّ
ن
تكبريا.
أ ل السوق بتكبري ىت ترته ّج بىن كلها ا

وعللَ عمللر أنلله -رضللي هللا عنلله -كللا يُ هكل ّلر بللَ ِللالة ال للداة يللوم عرفللة

ِللالة الظهللر بللَ ورللر أ م التشلري ،،يبلدأ

ويكر والناس جتتهد بعا م التكبري.
يكر وميشي م السوق ّ
هع ىمال ّ
بىت يبدأ التكبري م أ م عشر ا احلجة؟

بىت بنبدأ التكبري م أ م عشر ا احلجة ،نا عندحم نوعني بَ التكبري:
بنس ّلميه التكبللري املُطملهل ،،و لو الل ا يبللدأ بلَ أول عشلر ا احلجلة وينتهللي ب لروب ل
فيله عنلدحم تكبلري ه

ورلر يللوم م

العشر.

وفيلله عنللدحم تكبللري ُب هقيىللد ،والتكبللري املقيللد د اللللي للو بيكللو عُ هق ميللب الصلللوات م ل ام م املباركللة ،وأشللهر املللوال
وأرجح املوال أنله يبلدأ بلَ بعلد ِلالة الفجلر م يلوم عرفلة ِلالة العصلر بلَ ورلر أ م التشلري ،،و ل ا لو املله مر نوا

عَ عمر بَ ا طاب وعلي بَ أيب كاللب ،وابلَ عبلاس ،لاال الثالثلة املبلاركني كلانوا يقوللو " :يُك ّلر بلَ ِلالة الصلبح
يللوم عرفللة

سللهف ،و ليلله للب الثللورا وابللَ عيينللة وأبللو يوسللف ودمللد
عصللر ورللر أ م التشلري ."،وبلله لللال هللور ال ى

وأبو ثور والشافعي وأمحد و سواق ،لال ابَ كثري و ري  :و ا و الل ا عليله العملل ،وارتلار ابلَ املنل ر والبيهقلي -
ر م هللا انمي ،-،ولال ري م :و ا و با عليه عمل الناس ابلبلدا .
ن
ِيهغ التكبري

لالًث و شلا
س اقا وا ادا ،ولال بالم -رمحه هللا " :-شا هك ىر ث ا
يكر ا
السنىة عند الشافعية م ِي ة التكبري أنه نّ
ثالًث نه ه
هك ىر هب ىرتني" ،دا ِي ة التكبري ،بعد با للالوا لنلا وللت التكبلري بلد وا يتكلملوا بعلاحم علَ ِلي ة التكبلري ،وِلي ة التكبلري

الصيهغ دا..
الواردة عَ الصوابة -رضوا هللا عليهم ،-ودا اللي نا عايزيَ نتاب ،بني ّ
ثالث ن
ِيهغ بهمة ج أدا:
كبريا.
الصي ة امو ي لهل مول :هللا أكر ،هللا أكر ،هللا أكر ا
الصللي ة دا للي اللللي وردت عللَ سلللما الفارسللي رمحلله هللا ،روا لا البيهقللي م ُسللنهنه ال ُكللرى بسللند ِللويح كمللا لللال
كبريا ،ودا هب مرويىة عَ سلما الفارسي -رمحه هللا.-
احلافظ بَ جر .الصي ة اتي :هللا أكر ،هللا أكر ،هللا أكر ا

الصي ة التانية ودا اللي هب مر نويىة عَ عبد هللا بَ بسعود -رضي هللا عنله :-هللا أكلر ،هللا أكلر ،هللا أكلر ،ال لله ال هللا،

صنىف.
هللا أكر هللا أكر وهلل احلمد ،ودا هب مروية عَ عبد هللا بَ بسعود ىلسناد ِويح روا ابَ أيب شيبة م املُ ه

وأجل ّل ،هللا أكللر وهلل احلمللد ،ودا هب مرويىلة عللَ عبللد هللا بللَ
وأبللا الصللي ة الثالثللة :هللا أكللر كبلريا ،هللا أكللر كبلريا ،هللا أكللر ه
عباس -رضي هللا عنه.-
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هللا.

الصي ة اللي روا ا سلما الفارسي -رضي هللا عنه :-هللا أكر ،هللا أكر ،هللا أكر كبريا.
الصللي ة اللللي وردت عللَ عبللد هللا بللَ بسللعود -رضللي هللا عنلله :-هللا أكللر ،هللا أكللر ،هللا أكللر ،ال للله ال هللا ،هللا أكللر
هللا أكر وهلل احلمد.
وأجل ّل،
الصي ة التالتة :الللي اتلروت علَ عبلد هللا بلَ عبلاس -رضلي هللا عنله :-هللا أكلر كبلريا ،هللا أكلر كبلريا ،هللا أكلر ه

هللا أكر وهلل احلمد.

الصيهغ اللي روا ا الصوابة -رضوا هللا عليهم.-
دا ّ
س َّ التكبري للجمي ..،ا
رجاال ونسا ا
يُ ه
التكبلري بل رلاا ابلرجللال ،التكبلري سلنىة للرجللال والنسلا م املسلاجد ،م البيلوت ،وم امسللواق ،سلنىة للنسلا وأنل ن
لت
ُ
ُ
بتطبخللي ،بتىولللي الشللقة ،لاعللدة بلل ،أوالد  ،ريللت م أ م العشللر نل ن
لت ش ل ىالة تكبللري ،للىت علشللا أوالد يتعلّمللوا،
ه
علشا أوالدحم ي مك هروا وينشاوا على أ أ م العشر بَ ا احلجة ي أ م تكبري هلل -سبوانه وتعا .-
نت ،وانت راكب امليكروابا ،وانلت باشلي م الشلارأ ،وانلت م املسلجد اجهلر ابلتكبلري ،م املسلاجد ،م البيلوت،
و ه
م امسواق.
 جيهر الرجال ابلتكبري وتُ نسر به النسافيج ههرو به ،وأبا النسا فيُ نسرو به بدو هج مهري م املرأة ب بورة خبهمفض ِلوهتا ،عشلا كلد كلا النل -
أبا الرجال م
صللالةن فلميسللبنّ نح ّن
لال وليُص ل ّنف نح الننّسللا ُ" ِللووه
الرجل ُ
ِ للىى هللا عليلله وسلللم -بيقللول م الصللالة " :ا حمبهكللم شللي ٌ م ال ى

بيكروا ا كانوا م بيوهتم بعا م امزواج واموالد ال أبس
املباي ،فالنسا
ّ
عملها فهي ال هجتمهر ابلتكبري.

ي هجتم ههلر ابلصلوت ،ا كانلت م بكلا

دتاجني د  ،بهم ج أدا ،هرفم ،الصوت ابلتكبري ،اإلبلام النلووا -رمحله هللا -كلا يقلول" :يُ مسلته هوب هرفمل ،الصلوت ابلتكبلري

بال رالف" مث لال -رمحه هللا" :-ب ،براعاة أ وال الناس م أولات الرا ة".
نا همن ههر ابلتكبري.
بهم ج أدا
س َّ التكبري الفردا
يُ ه

أبا التكبري انماعي يعين بعنا أحم أجتم ،أحم وجمموعة بَ الناس نقعد ب ،بعض وبن هكل ّر بل ،بعلض فهل ا يلُمنل هقلل علَ
رسول هللا ِ-لىى هللا عليه وسلم ،-وال عَ أ د بَ الصوابة ،بل يُشرأ كل نسا ي هكل ّر و لد لىت يلُ ه ّكنر النلاس،
منا ا نا نقعد ب ،بعض م دايرة يال اعة نلا ن هكل ّر ويبلد وا يك ّلروا بل ،بعلض فهل ليسلت بلَ السلنىة اللواردة
عَ رسول هللا ِ-لىى هللا عليه وسلم.-
التكبري عبادة بَ أه هج ّل العبادات عند هللا -سبوانه وتعا .-
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يا ُسنىة التكبري

علشا كلد علايز أ كلد بعلاكم عللى نقطلة بهملة جل أدا ،ريلت ُحنيلي سلنة التكبلري ويكلو كلل وا لد فينلا وا لد فع الال بلَ
اللي ربنا -سبوانه وتعا  -بيُويي بيه البالد بتنفي سنة الن ِ-لىى هللا عليه وسلم.-

ى
ن
أجر لا ،وأج ُلر هبلَ عملل ،لا
عايز أ ّكركم حبلدي النل ِ-للى هللا عليله وسللم" -بلَ سل ىَ م اإلسلالم ُسلنىةا سلنةا ،فلله ُ
بع هد  .بَ ري أ ينقص بَ أجونر م شي ٌ" ِلويح بسللم .وعلايز أ ّكلركم حبلدي النل ِ-للىى هللا عليله وسللم" -بلَ
بثل أجلونر بلَ تبنعله" ِلويح بسللم .وعلايز أ ّكلركم حبلدي النل " هبلَ هد ىل عللى رلري،
دعا
ادى ،كا له بَ امج نر ُ
فلهه نبثل أج نر ن
فاعلن نه" ِويح بسلم .سبوا هللا.
ُ ُ م
الفضلليل بللَ عيللا

لادا ُييللي هللا -عللز وجللل، -للم الللبالد ،و للم أِللواب الس لنىة".
-رمحلله هللا -كللا يقللول " :هلل عبل ا

عللايزكم كلكللم كللد  ،عللايز الرجللال والنسللا والشللباب والشلليوأل وامكفللال ،الكللل ،عللايز ربنللا ُييللي بكللم الللبالد ىل يللائكم
لسنىة الن ِ-لىى هللا عليه وسلم ،-عايزيَ ُحنيي ُسنىة التكبري.
ُ
الس لنىة دا ميكللَ كتللري بللَ النللاس بيصللوم م تن مسلل ،ا احلجللة ،بيصللوم عرفللاتي إل نللا أ يينللا الس لنىة دا ،منللا ُس لنىة
التكبري با زالت لألسف ُسنىة بهجورة عند كثري بَ الناس ،علشا كلد علايز أ كلد علليكم نلا الزم ُحنيلي ُسلنىة التكبلري
بني الناس .سبوا هللا التكبري م

ا الزبلا ِلار بلَ السلنهَ املهجلورة وال سليىما م أول العشلر ،فلال نكلاد نسلمعه ال

كريا لل افلني.
بَ القليل بَ الناس ،فينب ي انه مهر بهي يا ا للسنىة ،وته م ا

علايزيَ نقتلدا اببلَ عملر وأبيب ريللرة -رضلي هللا عنهملا ،-الللي كلانوا بيخرجلوا

امسلواق ليُ هكلنّروا عشلا ُييلوا ُسلنىة

التكبري بني الناس .وعايزيَ نقتدا بسيدحم عمر بَ ا طاب -رضي هللا عنله -الللي كلا بيك ّلر م امسلواق وبلني النلاس
م نبىن علشا الناس كلها تكر .ونقتدا حبال السلف اللي لال عنهم جما د -رمحه هللا" :-أدركتهم و الرجلل ليُ هك نّلر

م املسجد فلريته ّج ،لا أ لل املسلجد ،مث جلرج الصلوت
امبطح".

أ لل اللوادا فيُ هكلنّرو

لىت يهل مبللُلغ الصلوت امبطلحي فلريته ّج ،لا

نا عايزيَ د يبقى بوجود عندحم.
احلاج
احلاج وتكبري ري ّ
الفرق بني تكبري ّ
ا بلا لُلنلا التكبللري ولتله بيبلدأ بلىت ،التكبللري املُطملهل ،بلَ أول ا احلجلة رللر
علايز أ كلد عللى بعلىن بهللم جل أدا ّ ،هز ّ
يوم بَ أ م التشري ،الثالث ،وللت لكم التكبري املُهقيىد بيبدأ بَ فجر يوم عرفلة حللد عصلر ورلر يلوم بلَ أ م التشلري،،
لاج وتكبلري لري
واتكلمنا كما عَ ه مدا السلف م التكبري ،عايز أ كد على بعىن بهم ج أدا ،فيه فارق بني تكبري احل ّ
احلاج.
ّ

ِالة عصلر ًثلل

التكبري املُهقيىد اللي نا بنقول عليه التكبري م أدابر الصلوات ا م  ،بَ ِالة فجر يوم عرفة
احلاج ،أبا احلاج فإنه ينش ل ال رابه ابلتلبية ىت يربي رة العقبة م يوم النور ،وبعلد للم
أ م التشري ،د ل ري ّ
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لاج عنلد أول صلاة يربلي ،لا لرة العقبلة الكلرى ،و هك ىلر
يشت ل بقى ابلتكبري يثما شا  ،ويبدأ التكبلري ابلنسلبة للو ّ
بلل ،التلبيللة فللال أبسي ل هق ل مول أن ل -رضللي هللا عنلله" :-كللا يلُلهلنّ املُلهلنّ ال يلُمن هكل ُلر عليل نله ،ويُكل نّلرُ املُ هكل نّلرُ فللال يلُمن هكل ُلر عليل نله"
ِويح البخارا.
احلاج ي التلبية ،وم  ،احلالل مللَ هحتهلىلل بلَ اإل لرام لو التكبلري ،ل ا
ولكَ امفضل ا
كبعا م  ،املُ مو نرم ،وم ّ ،
و أفضل امعمال اللي ينب ي

نا ننش ل ،ا م

ام م املباركة ،م أ م عشر ا احلجة.

ا امتة

أ يوا ُسنىة التكبري بني الناس ،أ يوا ُسنىة التكبري م بيوتكم بني زوجاتكم وبني أوالدكم ،أ يوا ُسنىة التكبلري م الشلوارأ،

أ يوا ُسنىة التكبري م وسائل املواِالت ،عايزيَ السلنة دا ُحنيلي ل السلنة بيننلا وبلني النلاس علشلا نكلو فع الال لَ
أ يا ُسنىة أنر أجر ا وأجر هبَ عمل ،ا ليام الساعة.
وِ موبه وسلم.
رريا ،ا وِلىى هللا على نبينا دمد ووله ه
جزاكم هللا ا
مت حبمد هللا
شا دوا الدرس للنشر على النت م لسم تفريغ الدروس م بنتد ت الطري،

هللا وتفضلوا نا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

التكبير من سلسلة "أفضل أيام الدنيا"
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