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 الجواب المختصر عن التكبير في عيد األضحى بدءًا وانتهاًء إطالقًا وتقييدًا
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
وآلو  -صلى اهلل عليو وسلم–والصالة والسالم على عبده ونبيو حممد , احلمد هلل رب العادلٌن

 .وصحبو أمجعٌن
دلا  ,بو الصوتِ  رفعُ  :أي ,إظهارهيف األضحى, ويستحب  مشروعٌ  أن التكبًنَ -رمحين اهلل وإياك-اعلم

 فيو ِمن إظهار شعائر اإلسالم.
لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع ذَلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّو يف أَيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَ ُهْم ِمْن ََبِيَمِة قال تعاىل: }

 وىي أيام العشر. .[28]احلج: {اأْلَنْ َعامِ 
 .وىي أيام التشريق ,[203]البقرة: {َواذُْكُروا اللََّو يف أَيَّاٍم َمْعُدوَداتٍ تعاىل: } وقال

 .(1141)«مسلم» رواه". أَيَّاُم التَّْشرِيِق أَيَّاُم َأْكٍل َوُشْربٍ : "-صلى اهلل عليو وسلم-وقال النيب 
 الثالث عشر من ذي احلجة. وينتهي يف اليومِ , يف األضحى من أول شهر ذي احِلجة بًنُ كْ التَّ  ويبدأُ 

 
 

 
 .ومقيد ,مطلق :والتكبًن يف األضحى

وىو اليوم الثالث عشر من  ,وينتهي آخر أيام التشريق ,من أول ذي احلجة بتدئُ يَ  :فالتكبًن ادلطلق
 ذي احلجة.

 .زمانٍ  ل  ويف كُ  ,واقِ واألسْ  ,قِ رُ يف الط   ؛حالٍ  ويكون يف كل  
وينتهي بعد عصر يوم الثالث عشر من ذي  ,فيبدأ من بعد صالة الصبح يوم عرفة :وأما ادلقيد

 .ويكون َعِقيب الصلوات, احلجة
 أم ادلقضية أيضاً. ,وإن اختلفوا ىل يكون عقيب الفرائض ادلؤداة  فقط

 أم وإذا صلى منفردا ؟. ,وىل يكون إذا صلى يف اجلماعة
 وىل يكون َعِقيب النوافل أيضا أم ال ؟.

 األمر يف ىذا واسع. 
 



 
2 

 .يف مخسة أيام :جيتمع التكبًن ادلطلق وادلقيد يف أصح أقوال العلماءو      
 ريق الثالثة.شْ التَ  وأيامُ  ,رحْ ويوم النَّ  ,عرفة وىي : يومُ 

 .ال مقيدٌ  فالتكبًن فيو مطلقٌ  ؛وأما من أول شهر ذي احلجة إىل اليوم الثامن
َما ِمْن أَيَّاٍم : "قال -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب  -عنهمارضي اهلل –ويف احلديث عن ابن عمر 

َفَأْكِثُروا ِفيِهنَّ ِمَن الت َّْهِليِل  اْلَعَمُل ِفيِهنَّ ِمْن َىِذِه اأْلَيَّاِم اْلَعْشِر, ِمنَ  أَْعَظُم ِعْنَد اللَِّو, َواَل َأَحب  إِلَْيوِ 
 وغًنه وىو صحيح.,(324-323/ 9) «ادلسند»أخرجو أمحد يف  ."َوالتَّْكِبًِن َوالتَّْحِميدِ 

: "َما ِمْن أَيَّاٍم, اْلَعَمُل قال -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب  -رضي اهلل عنهما–وعن ابن عباس
قَاُلوا: َواَل اجلَِْهاُد يف َسِبيِل  -يَ ْعيِن أَيَّاَم اْلَعْشرِ - "ِإىَل اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َىِذِه اأْلَيَّامِ  الصَّاِلُح ِفيَها َأَحب  

 .فَ َلْم يَ ْرِجْع ِمْن َذِلَك ِبَشْيٍء" ِإال َرُجاًل َخرََج بِنَ ْفِسِو َوَمالِِو,َواَل اجلَِْهاُد يف َسِبيِل اللَِّو, "اللَِّو؟ قَاَل: 
 (.757(, والرتمذي)2440(, وأبو داود )969البخاري )أخرجو: 

 ."دُ مْ احلَْ  هللِ وَ اللَُّو َأْكبَ ُر  ,اللَُّو َأْكبَ رُ و  , اهللُ الَّ إِ  وَ لَ  إِ اَل  ,اللَُّو َأْكبَ ُر اللَُّو َأْكبَ رُ " التكبًن ادلشروع وصفةُ 
كان ابن عمر وأبو ىريرة خيرجان إىل السوق : -باب فضل العمل يف أيام التشريق-قال البخاري : 

 يف أيام العشر يكربان ويكرب الناس بتكبًنمها.
يكربان يف أيام ِمىن يف ادلسجد ويف اخليمة  -رضي اهلل عنهما–بن اخلطاب وابنو عبد اهلل وكان عمر 

 ويرفعان أصواهتما بذلك حىت ترتج ِمىن تكبًنا.
طَّاِب : عن عبيد بن ُعمًن قال أَْىُل فَ ُيَكب  ُر  َكاَن يَُكب  ُر يف قُ بَِّتِو ِبِىًن   -َرِضَي اهللُ َعْنوُ -"ِإنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْ

البن  «األوسط»(, و2580)للفاكهي «أخبار مكة». "الس وِق بَِتْكِبًنِِه َحىتَّ تَ ْرَتجَّ ِمىًن َتْكِبًنًا
وصلو سعيد  ,معلقا (2/20)البخاري (, و 3/312)للبيهقي «السنن الكربى»(, و4/299)ادلنذر

 .(2/462«)الباري فتح»كما يف بن منصور  
َوَعَلى  َكاَن يَُكب  ُر ِبِيًن تِْلَك اأْلَيَّاَم َخْلَف الصََّلَواِت, -امَ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - رَ مَ عُ  نَ ابْ  نَّ وعن نافع: " أَ  

يًعا" ِفرَاِشِو, َويف ُفْسطَاِطِو,                   السنن »(, و4/299)البن ادلنذر «األوسط» .َويف ََمَْشائِِو تِْلَك اأْلَيَّاَم مجَِ
 .معلقا( 2/20)البخاري(, و 3/312)للبيهقي «لكربىا

 
فعلى ادلسلمٌن اغتنام األوقات: بالتكبًن يف البيوت, والطرق, واألسواق, وعقب الصلوات, والتهليل, 

 وسلم.ألمر اهلل, ورسولو صلى اهلل عليو يف ىذا األيام, امتثاال  -تعاىل–والتحميد, واإلكثار من ذكر اهلل 
 

 وكتبو: ربيع بن زكريا بن حممد أبو ىرجة.


