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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الُخطبة األولى:

ِسدنا شدرورِ  ِمدن بداهللِ  ونعدوذُ  ونسدتفُِِر ، ونسدتهدهه ونسدتعيُنه نحمدُد  هلل، الحمدَ  إنَّ  ددِ  َمدن   أعَمالندا، وسدياا ِ  أنُِ  ّللاَُّ  َيه 
تَدددِ  َفُهددوَ  ددِلل   َوَمددن   ال ُمه  ا، َوِليًّددا َلددهُ  َتِجدددَ  َفَلددن   ُهض  ِشددد،  نبيَّنددا أنَّ  وأشددهد لدده، شددر  َ  ال وحددد  للاُ  إال إلدده ال أن   وأشددهد ُمر 

ا  الُمشدِركون، كِر  ولو كلِ ه الدين على لُيظهر  ق ِ الحَ  ودينِ  بالهدى ربُّه أرسله وخليُله، وصِيُّه ورسوُله، عبُد  محمد،
لين، الُفر ِ  وأصحاِبه الطاِهر ن، الطيِ ِبين بيته آل وعلى عليه وسالُمه ربِ ي فصلوا ُ   درِبهد  علدى سدار ومن الُمحجَّ
 ...الدين يوم إلى ِبُهداه  واهتدى

ي َ  َيئِسَ   )) اْلَيْومَ  :القدائلين أحك  وهو تعالى للا هقول اإلهمان؛ إخوة بعدُ  أمَّا ئ ْ  َكَفئُروا الَّئِس يئنسُكمْ  مس ُُمْ  َفئَ   دس  َتْخَشئْو
يَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْلَيْومَ  َواْخَشْونس  ْعَمتسي َعَلْيُكمْ  َوَأْتَمْمتُ  دس يتُ  نس ْسَ مَ  َلُكمُ  َوَرضس يًنا اْلْس  [.3:]المائدة (( دس

 آهدة   المؤمنين، َأميرَ  ها: فقال في هذ  اآلهة الخطاب، بن عمر إلى أتى اليهود منفي البخاري ومسل ، أنَّ رُجال، 
َشرَ  - نَزلت   علينا لو  تقرؤونها كتابك  في مَ  )): قدال ؟ آهة فَأيُّ :  قال عيدا، اليومَ  ذل  التخذنا - اليهود َمع   الَيدو 

َمل تُ  َلد ُ  ِإنِ ي: عمر فقال ،(( دينا اإلسالمَ  لك  ورِضيتُ  نعمتي، عليك  وأتممتُ  ديَنُك    َلُك  َأك   نَزلدت   الدذي اليدومَ  ألع 
 .جمعة   يوم في بعرفا ،  وسلَّ  عليه للا ىصلَّ  للا رسول على نزلت: فيه نزلت الذي والمكانَ  فيه،

تعدالى  للا أقسد  يدوميوم إكمال الدين وتمام النِ عمة، يوم عرفا ، يوم الحج األكبر،  –أيُّها األحبَّة  –يوم عرفا  
د  : تعددالى قولدده فددي المشددهود اليددوم فهددو بعظددي ، إال   قسدد هُ  ال والعظددي  بدده، ُس (( ))َوَشئئا  أبددو قددال [.3: البدروج] َوَمْشئئُوود 

 اْلَمْشئُوودُ  َواْلَيئْومُ  اْلقسَياَمئةس  َيْومُ  اْلَمْوُعودُ  اْلَيْومُ ": - َوَسدلَّ َ  َعَلي هِ  ّللاَُّ  َصلَّى - ّللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : عنه للا رضي ُهَر  َرةَ 
دُ  َعَرَفةَ  َيْومُ  ُس ا    .األلباني[ وحسنه الترمذي ]روا   ؛..."اْلُجُمَعةس  َيْومُ  َوالشَّ

ئئْفعس  )): قولدده فددي بدده للا أقسدد  الددذي رت  الددوَ  هددو عرفددة يددوم  يددوم الشددِ ُ : "عبددا  ابددن قددال ،[3: الِجددر] (( َواْلئئَوْتر َوالشَّ
 ".عرفة يوم رت  والوَ  األضحى،

ر يوم  ومشهد  عظي    واحدد،النا  بالمشهد العظي ، وبالموقف العظي  يوم القياَمة يوم هقف النا  فدي صدعيد  ُيذكِ 
ئئئاُ   "ُيْحَشئئئرُ  فقالئئئت عا شئئئة   [كمدددا خلقهددد  للا تعدددالى ]أي غيدددر مختدددونين ُغئئئْرً " ُعئئئَراةً  ُحَفئئئاةً  القسَياَمئئئةس  َيئئئْومَ  النَّ
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ئئديقة: "َيئئا يعئئاً  َوالن سسئئا ُ  الر سَجئئا ُ  هللا  َرُسئئو  الص س صئئلَّى هللا عليئئ  –النبئئي   فَقئئا َ  "!َبْعئئ   إسَلئئى َبعُضئئُومْ  َيْنُظئئرُ  َجمس
مَُّومْ  أنْ  مس ْ  أَشد   األمرُ    عا سَشةُ  "َيا : -وسلَّم  ]متَِّق  عليه[. .ذلسَك" ُيوس

 مدن ومدنه  كعبيده إلدى عرُقه يبلغ منهقِون يوم القيامة وقد دنت الشمس من رؤو  الخالئق مقدار ميل، فمنه  
دا، وفدي ُمقاِبدل أولاد  مدن ُهِظلُّده للا فدي  العدرق  يلجمده من ومنه  وسطه إلى يبلغ من ومنه  ساقيه إلى يبلغ إلجام،

 ِظلِ ه يوم ال ِظلَّ إالَّ ِظلُّه. )الله  اجعلنا ممن ُتِظلُّه  في ِظلِ   يوم ال ِظلَّ إالَّ ِظلُّ (.

ُر النا  بذل  المشهد الرهيب، فيقِبلون علدى ربِ هد  راغبدين راهبدين. مشدهُد عرفدة تدرى  مشهد عرفة أيها السادة ُيذكِ 
ددددا وقددددد وقِددددوا فددددي صددددعيد  واحددددد، أبيضدددده  وأسددددوده ، أحمددددره  وأصددددِره ، غندددديُّه  وفقيددددُره ، مِلُكهدددد  ا لنددددا  جميع،

ا مددن الخلددق؛  دا فددي صددعيد  واِحدد ال هسددألون إال للا، ال ُهعظِ مدوَن غيددر للا، ال هسددألون أحدد، ومملدوُكه ، وقِددوا جميع،
ددا وال غني،ددا وال ُمتسددلِ ط،ا، هقِددو  ن ببدداب الملدد  العددالم، وقِددوا ببدداب الواِحددد الدددهَّان هسددألونه وحددد  ال ال مِلك،ددا وال حاِكم،

هشركون معه أحدا، فإذا كان ذِل  من الِعباد، كانت العطاها من للا وكانت المفِرة مدن للا وكاندت الرحمدا  مدن 
جده ابدن ِحبَّدان للا، وقد أخلص النا  وقوفه  وتوحيده  هلل جعلوا تعظيمه  فقط هلل، لذل  فِي الحديث الدذي أخر 

ئ ْ  ))... َمئا: -روحدي فددا   –فدي صدحيحه هقدول  ْنئدَ  َأْفَضئ ُ  يئْوم   مس ئ ْ  هللاس  عس ِس ُ  َعَرَفئةَ  يئْومس مس ئَما س  إسَلئى ّللاَُّ  َيْنئ  السَّ
ْنَيا ُسي الد  ُْ س  َفُيَبا ُْ َ  اأَلْرضس  بسَأ َما س  َأ َبئادس  إسَلئى اْنُظئُروا: َفَيُقئو ُ  السَّ ي َ  ُغْبئًرا ُشئْعًثا عس وا َضئاج س ئ ْ  َجئاُُ  َفئ     ُكئ  س  مس
ابسي  َيَرْوا َوَلمْ  َرْحَمتسي  َيْرُجونَ  َعمسيق   َِ ْتًقا َأْكَثرُ  َيْوم   ُيرَ  َفَلمْ  َع  .((َعَرَفةَ  يْومس مس ْ  النَّارس  مس َ  عس

ددفاُر الِاقددة والعجددز والندددم والضددعف كددان مددن الكددر   الددرحي  الكبيددر المتعددال: الرحمددة والمفِددرة  فمتددى أظهددر الصِ 
ئ ْ  َمئا)): َقدالَ  -وسدل  عليده للا صدلى - ّللاَِّ  َرُسدولَ والعطاء وإجابة الدعاء. وفدي صدحيا اإلمدام مسدل  أن    َيئْوم   مس

 .((... َعَرَفةَ  َيْومس مس ْ  النَّارس  مس َ  ْبًداعَ  فسي س  ّللاَُّ  ُيْعتسقَ  َأنْ  مس ْ  َأْكَثرَ 

َعا س  َخْيئرُ )): َقدالَ ف ؛-  وسدل   عليده للا ىصدل   - نبيندا ذل ب خبرناوقد أ الدعاء، إجابة يومَ  عرفة يوملذل  كان   الئد 
ئ ْ  َوالنَّبسي ونَ  َأَنا ُقْلتُ  َما َوَخْيرُ  َعَرَفةَ  َيْومس ُدَعا ُ   اْلَحْمئدُ  َوَلئ ُ  اْلُمْلئكُ  َلئ ُ   َلئ ُ  َشئرسيكَ  َ   َوْحئَد ُ  ّللاَُّ  إس َّ  إسَلئ َ  َ   َقْبلسئي مس
ُُوَ  ير   َشْي    ُك  س  َعَلى َو )إجابدة الددعاء والِضدل(  هدذاأنَّ  -أيُّهدا األحبَّدة –الظداهر و [ األلباني وحسنه الترمذي روا  ] ؛((َقدس

 عليده للا ىصل   -، ولهذا سنَّ النبي  أصقاع األرضعموم المسلمين في شتَّى ليس ألهل الموقف فقط، بل مثُله ل
َيامُ )) :َقدالَ لفير الحاج صياَم يوم عرفة ف -  وسل   ئبُ  َعَرَفئَة  َيئْومس صس ئَنةَ  ُيَكف سئرَ  َأنْ  هللاس  َعَلئى َأْحَتسس  َقْبَلئُ   الَّتسئي السَّ



 7من  4الصفحة  فضائل يوم عرفة واالستعداد لعيد األضحى :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

َنةَ  ، فالحداجُّ ال ُهسدنُّ لده صدياُم يدوِم عرفدة، هدذا الصديام لمدن لد   . وهدذا كداَبْعئَدُ (( الَّتسئي َوالسَّ دحنا لفيدِر الحداج  وضَّ
، هصددوم يددوَم عرفددة، ورسددول للا هقددول:  ئئبُ هكتددب للا لدده فددي عامدده الحددج  ئئَنةَ  ُيَكف سئئرَ  َأنْ  هللاس  َعَلئئى ))َأْحَتسس  الَّتسئئي السَّ

َنةَ  َقْبَلُ    ((.َبْعَد ُ  الَّتسي َوالسَّ

ددره  بصدديام يددوم عرفددة إن لدد  هكددن لهدد  ُعددذر  سددالم فددي أن تصددوم يددوم عرفددة، وبلِ ددفاجتهددد أخددا اإل غ أهددل بيتدد  وذكِ 
 همنعه  ِمن ذِل .

 ... اغتدن واالسدتفِار والددعاء القرآن وقراءةِ  والتكبير والتحميد بالتسبيا كرلذ ِ ولتتِرغ الغتنام ذاك اليوم الِضيل با
وأنت في محلِ  ، وأنت في حانوِتد  وُدكاِند  وعمِلد  إن لد  تسدتط  التفيدب عنده يومهدا، اشدفل  العظي ، اليوم هذا

لسددان  بددِذكر للا، اشددفل لسددان  بددالتكبير والتحميددد والتهليددل، اشددفل لسددان  باإلكثددار مددن الدددعاء، فخيددر الدددعاء 
دد  وألبيدد  ول ولزوجِتدد   لنِسدد دعدعدداُء يددوِم عرفددة، ا اغتددِن  هددذا اليددوم  ...للمسددلمينسددائر ولبنيدد  ادُع ألهِلدد  وألمِ 

 وجدد التوبة واإلنابة واسأل للا القبول.

َن مدا يلزُمد  فدي عيدِدك قبدل يدوم عرفدة لتتِدرغ  إهاك أخا اإلسالم أن ُتضي  يوم عرفة في األسدواق، حداول أن تدؤمِ 
 .والقبول ةوالمفِر  العِو وتعالى تبارك المولىفي هذا اليوم العظي  لمز د  ِمَن العبادة سائال، 

 كثددرفلت الددعاء، إجابدة ليدالي مدن بأن هدا ورد فقدد العيدد ليلدة نِمد أمكدن مدا لقيدام تسدَ  أخدا اإلسدالم بعدد يدوِم عرفدةول
ددل بددأن تعددالى للا علددى واإللحدداح الدددعاء مددن و رَفددَ  الددبالَء والفددالَء وكيددَد  الُضددر   عن ددا هكشددف وأن الِددرج لنددا ُهعجِ 

 .مجيب قر ب   سمي    إن هاألعداء، 

دُرك   طلددوع بعدد -إن شداء للا تعدالى- هددذا مسدجدنا فدي سدتقام وهددي العيدد صدالة تدواتِو ِ  ال بددأن اإلهمدان إخدوة وأذكِ 
 للا رسدول بهدا أمدرَ  الجُمعة، صالة عليه  تجب من على األصا على واجبة   العيد وصالة، ساعة ثلثِ ب الشمس

دا أن تخدُرج لهدا  – وسل   عليه للا صل ى –  دعداء هشدهدن الخددور وذوا ِ  قالعواِتد حتدى ، قدالالنسداءَ بل أمدر أهض،
دا الحديَّ   خدروج اءالعلمد جمداهير اسدتحبَّ  ل ولدذالمسدلمين،  ودعدوةَ  الخيدر النسداء والِولددان إلدى صدالة العيدد، أمَّ

نا ألنَّه في المسجد.  منهنَّ فيعتزلَن مصالَّ
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 وامتثدداال،  ،وجددل عددزَّ  هلل تعبُّدددا ،اوكبددار،  صددفار،ا ونسدداء،  رجدداال،  العيددد صددالة إلددى نخددرج أن -أيهددا األحبَّددة– بنددا حددري  ف
 للخير. وابتفاء،  – وسل   عليه للا صل ى – رسوله ألمر

 مدن والقبدولَ  الرحمدة طالبدة بدأن    هُ نسداءَ  الرجدالُ  وليبلِ دغ ثيدابه ، أحسدن البسدين تطيبدينمُ  ُمتنظِ ِدين الرجال ليخرجف
 بحشددمة   الخددروج فتتحددرى  للا، لشددرع المخالِددة مددن خددال   بلبددا   إلددى صددالة العيددد وغيرهددا،  تخددرج أن بهددا حددري   للا

 .ز نة وال طيب   الو  تبرُّج   من غيرِ 

 مدن المصدل ى ذاك في فك  ولكن مروه  بااللتزام بما يرضي للا، العيد، بصالة الِرحة والولدان النساء تحرموا ال
 مسددجدنا فددي النِ سدداء ومصددل ى، لقَبددتُ و  ُترَفدد ُ  طيبددا  ودعددوا    حُصددلتَ  الكددر   الددرب ِ  مددن جددوائزَ  ومددن ،تنددزل خيدرا 
 . للا بعون  لذل  مِتوح

 حددري  صددحابته، عندده ونقلهددا عليهددا داوم العيددد، فددي أمددورا،  يتعاهددد – وسددل   عليدده للا صددل ى – رسددولنا كددان ولقددد
 بدالخروجالندا   ربدادِ يُ فباإلضافة لما ذكرندا مدن االغتسدال والتطيُّدِب وِلدبس الحَسدن،  بنبيه فيها يتأسى أن بالمسل 

 صدالة فدي فالُمسدِل  الصدالة، وانتظدار اإلمدام مدن الددنو لده ليحصدل الصدبا صدالة بعدد من ُمكبِ ر نَ  الُمصل ى إلى
 .الصالة انتظر ما

ددن ة ومددن دددا السُّ ، فهدددذ  الخطددوا  مشدددهودة  آخددر طر ددق مدددن هعددود وأن طر دددق مددن للمسددجدالُمصدددلِ ي  هددأتي أن أهض،
ددن ةِ  ومددنمددأجورة،  ددا  السُّ رُ  األضددحى عيددد فددي أنددهأهض،  أن اسددتطاع مددنو  العيددد، صددالة مددن هِددرغ حتددى األكددل يددؤخِ 
ن ة ُهضح ي َع َ  حتى هأكل ال أن فالسُّ  .أضحيته من َهط 

المسدتقي  حتَّدى الممدا ، اللهد  اجعدل الحيداة  أعاننا للا وإهاك  على الطاعدا  والُقربدا ، وثبَّتندا علدى صدراِح الحدق ِ 
ز دددادة، لندددا فدددي كدددلِ  خيدددر، واجعدددل المدددو  راحدددة، لندددا مدددن كدددلِ  شدددر.... أقدددول مدددا تسدددمعون وأسدددتفِر للا لدددي ولكددد  

 فاستفِرو  فيا فوز الُمستفِر ن.
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 :الثانية الخطبة

 َوَلَقئدْ )): البراهدا رب ِ  وصدي ةُ  الوصداها خيدرُ  للا، عبداد اصدطِى، الدذي عبد  على وسالم،ا وصالة،  وكِى، هلل الحمد
ْيَنا ي َ  َوصَّ ِس َ( اتَُّقئوا َأنس  َوإسيَّاُكمْ  َقْبلسُكمْ  مس ْ  اْلكسَتابَ  ُأوُتوا الَّ  الِعصدمة للا فبتقدوى  للا، عبداد للا فداتقوا ،[131:النسداء] (ّللاَّ

 …الِمَحن من والسالمة الِتن، من

 لسَرب ئكَ  َفَصئ   )) : تعدالى قدال األحكدام، ُسدنن مدن وُسنة اإلسالم، شعائر من شعيرة األضحيةَ أنَّ  للا، عباد واعلموا
، عز   للا بكتاب مشروعة وهي ((َوٱْنَحْر   َجَعْلَنئا ُأمَّئة   َولسُكئ  س )): تعدالى قدال المسدلمين، وبإجمداع رسدوله وبسنة وجل 
ا ًً ُكُروا َمْنَسئ ِْ س  اْسئمَ  لسَيئئ ئئ ْ  َرَزَقُوئمْ  َمئئا َعَلئئى ّللاَّ يَمئئةس  مس َلُوُكمْ  اأْلَْنَعئامس َبوس ئئد   إسَلئ    َفئئلس ئئرس اْلُمْخبستسئئي َ  َأْسئلسُموا َفَلئئ ُ  َواحس  ((َوَبش س
َُا َوَ   ُلُحوُمَوا ّللاََّ  َيَنا َ  َل ْ )): تعالى وقال [.34]الحج: ُُ َما ْنُكمْ  التَّْقَوى  َيَناُل ُ  َوَلكس ْ  دس لسكَ  مس َِ َرَُا َك  ّللاََّ  لسُتَكب سئُروا َلُكمْ  َسخَّ
رس  ََُداُكمْ  َما َعَلى نسي َ  َوَبش س رأي  [.37]الحج: ((اْلُمْحسس  فأقدام تعالى للا رزقه من واألجِر والرضى والقبول بالخير بشِ 
دددنَّة هدددِذ  وطبَّدددق الشدددعيرة هدددذ  دددرك  السُّ ُمخَلَصدددة، هلل بفيدددِر ر ددداء  وال ُسدددمعة، فالر ددداء والسدددمعة بددداب  مدددن أبدددواب الشِ 

 األصفر ُهحبُط العمل وُ ضيُ  األجر.

د تبلغ أن األضحية في يشترحواعلموا عباد للا أن لألضحيِة شروط،ا وُسننا، ف د نَّ السِ   سدنين خمدس): شدرعا،  الُمحددَّ
 ُهميَّددز لدد  السددنة جدداوز بمددن اخددتلط إذاشددر طة أن هكددون  للضددأن أشددهر وسددتةُ  للمعددز وسددنة   للبقددر، وسددنتان لإلبددل،
 .(عنه 

 بعددد مددن وهددو شددرعا،، المحدددد الوقددت فددي بهددا ُهَضددحى وأن العيددوب، مددن خاليددة تكددون  أن لأُلضددحية شددترحهُ  مدداومِ 
مده لحد    فإن هدا الصدالة قبدل ذبدا ومدن العيد، أهام من يوم راب  شمس غروب قبل إلى ، حرالنَّ  يوم العيد صالة  قدَّ
َ ةس  َقْب َ  َذَبحَ  َم ْ )) : –  وسل   عليه للا ىصل   –؛ لقول رسول للا أضحية وليست ألهله َبحُ  الصَّ ِْ نََّما َيئ ئ س  َفلس  لسَنْفسس
َ ةس  َبْعدَ  َذَبحَ  َوَم ْ  [. ((اْلُمْسلسمسي َ  ُسنَّةَ  َوَأَصابَ  ُنُسًُ ُ  َتمَّ  َفَقدْ  الصَّ  ]البخاري 

 بيتدده، وأهدل الرجدل عدن ئُ ُتجدزِ  والبقدر، اإلبدل مدن والُسددُب َ  الفدن ، مدن الواحددة األضدحية أن   اإلهمدان، إخدوة مدوااعلَ و 
ي بهدا الرجدل عنده وعدن أهدل بيتده  فال ُهسن أن هضحي كل واحد  ِمن أفراد األسرة عن نِسه، الشاة الواحددة ُهضدحِ 
الددذين هعيشددون معدده وُ نِِددُق علدديه ، فلددو اشددترك سددبعة رجددال  علددى بقددرة  أو بعيددر، فقددد أجددزأ  عددنه  وعددن عددوائله  

ا.  جميع،
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 أكثرهدا، أكلدت شدات ولدو منهدا هسدير   بندزر   ولدو تتصددَّق أن لد  فاألفضدل، مقبولدة ضديَّة، مر   أضحيت  تكون  ولكي
ْنَوا َفُكُلوا)): تعالى لقوله ُموا مس  ألقربائد  تهدهده ثلدث   أثالث،دا، مهاتقسِ  أن والمختار ،[28]الحج: (اْلَفقسيَر( اْلَبا سَ   َوَأْطعس

 ِجلددد ُتعطددي أن اإلسددالم اأخدد وإهَّدداك بيتدد ، وأهددل أنددت مندده تأكددل وُثُلددث   الِقددراء، علددى بدده تتصدددَّق وثُلددث   وجيراندد ،
لد باع م ))  –  وسدلَّ  عليه للا ىصلَّ  – النبي لحديث ،للجزار جرة، أُ  أضحيِت َ   روا  ] ((لئ  أضئحية ف  أضحيت  جس

نه والبيهقي الحاك   هدهدة،  للجزار ُتهدي أن بأ  وال البي ، بمعنى كأجرة هو للجزارِ  اأُلضحية جلدِ  وإعطاءُ  [.األلباني وحسَّ
 .، التي كان سيأُخذها فيما لو ل  تكن سُتهدهِه شيا،اجرتهأُ  كاِملَ  ُتعطيه أن بعد

ُتعطيه كاِمل أجرته وكأنَّ  لن ُتهِدَهُه شيا،ا، ُث َّ إن كان حبيب  أو قر ب  أو صدهق ، أو اسدتحببت أن ُتهِدَهده شديا،ا 
حدَرج لهدذا المهدِدي لده فدي أن يبيدَ  مدا أُهدِدَي لده ُتعطيِه بعدها، ومن أهِدَي له ِجلُد أضحية أو غيُر ذِل  منها فال 

 لينَتَِِ  بثمِنه.

أعاننددا للا وإهدداك  علددى اغتنددام هددذ  المواِسدد  الِضدديلة، ورزَقنددا للا وإهدداك  مددا ندددِخل بدده البهجددة علددى نِددو  أوالدنددا 
المفدرب فهدي مظنَّدُة سداعة وأهلينا بطاعة للا، أكملوا يوم جمعتك  هذا بمز د ذكر  وصالة  على النبيِ  ودعاء  قبل 

دة أعظد  وأفضدل، وفكمدا قدال ابدُن  اإلجابة، فيدوُم الُجمعدة يدوم  عظدي  وفيده سداعُة إجابدة، وهدو فدي عشدِر ذي الِحجَّ
ئَ  الجمعئة فئي غيئر    جتمئاع الفضئَلي  : -رِحَمدُه للا  –َحَجر  ئةف أفضئُ  مس جَّ "يوم الُجمعة فئي ععشئرس ذ  الحس
 .[460/2]فتا الباري  في "

فددي جميدد  األوقددا  مددن غيددر تقييددد  األهددام العشددر فددي هددذ  األهددام، فددالتكبيُر الُمطلددُق سددنَّة  فددي التكبيددر مددنفلنكِثددر 
د، إلدددى فجدددر يدددوم عرفدددة، فمتدددى كدددان يدددوم عرفدددة ز دددَد علدددى هدددذا التكبيدددر الُمطَلدددق، تكبيدددر  مقيَّدددد  أدبدددار  بوقدددت  ُمحددددَّ
وهدددذا التكبيدددر الُمقيَّدددد  (بالدندددا فدددي دعدددةُ البِ  هدددي كمدددا األذان بعدددد ولددديس المِروضدددة الصدددلوا  بعدددد الصدددلوا  )أي

رَ  أن وصدِته. العيدد أهداميدوم  مدن  آخدر العصدر صدالة إلدى عرفدة يدوم فجر منهستمرُّ   للا أكبدر، للا) :ثالث،دا ُنكدرِ 
 .(الحمد وهلل أكبر، للا أكبر، للا للا، إال إله ال أكبر، للا أكبر،

 

ا و اللهدد  تقبَّددل منددا مددا كددان  ا واغِِددر لنددا وللمسددلمين وارزقنددا حددجَّ بيتدد  قبددل تجدداوز و صدداِلح، أصددِلا ِمنَّددا مددا كددان فاسددد،
 المما  ها رحي  إنِ ي داع  فأمِ نوا.


