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ِ
ِ
صيام ي وم َعرفَة أَفْ َ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْمة
عن أَبِي قَ تَ َ
ادةَ رضي اهلل مرفوعا"إِن َ
وراء الحك َ
ضل م ْن صيَام يَ ْوم َعا ُش َ
ص ْوم َعا ُش َ
وراء يُ َك ِّفر َسنَة َوإن صيَام يَ ْوم َع َرفَة يُ َك ِّفر َسنَتَ يْ ِن (مسلم) َوظَاهره أَن َ َ ْ َ
ِ
ض َل (فتح الباري)
ك َكا َن أَفْ َ
صلى الله َعلَ ْي ِه َو َسل َم فَِل َذلِ َ
فِي َذلِ َ
سوب إِلَى النبِي َ
سوب إِلَى ُم َ
ك إِن يَ ْوَم َعا ُش َ
وسى َعلَْيه الس ََلم َويَ ْوَم َع َرفَة َم ْن ُ
وراء َم ْن ُ
்பிக்ஹ் நூல்கள் அனைத்திலும் அரஃபா நாள் என்பது துல்ஹஜ் 9-ம் நாள் என்றே கூேப்பட்டுள்ளது. அரஃபாவில் ஹாஜிகள் தங்கும
நாள் என்று கூேப்படவில்னை. ஆகறவ அரஃபா நாள் ஹாஜிகளுக்கும், நமக்கும் மாறுபடுவது அல்ைாஹ்வின் விதி.
்குர்பாைி ககாடுக்க அனுமதிக்கப்பட்ட நாட்களும். குர்பாைி ககாடுப்பது மக்ரூஹாக கருதப்படும் றநரமும

شافِ ِع ُّي  :االضحية جائزة في يَ ْوم الن ْح ِر وثَََلثَةُ أَي ٍام بَ ْع َدهُ لما روي َع ْن ُجبَ يْ ِر بْ ِن ُمط ِْع ٍم َع ْن النبِ ِّي َصلى اللهُ َعلَْي ِه َو َسل َم ُك ُّل أَي ِام الت ْر ِري ِ ذَبْح (أحمد) حديث ُجبَ يْ ِر بْ ِن ُمط ِْع ٍم
حنفي :األضحية جائِزة فِي ثَََلثَِة أَي ٍام  :ي وم الن ْح ِر وي وم ِ
وز الذبْح فِي لَيَالِيِ َها إال أَنهُ يُكْرهُ ِال ْحتِم ِ
ال
ان بَ ْع َدهُ قَ َ
ام الن ْح ِر ثَََلثَة أَفْ َ
ضلُ َها أَولُ َهاَ -ويَ ُج ُ
َ َ
ال النبِ ِّي َصلى اللهُ َعلَْي ِه َو َسل َم  :أَي ُ
َْ ُ
ََْ َ
َ
ُ
َ
الْغَلَ ِط فِي ظُل َْم ِة الل ْي ِل (المبسوط ,الهداية)
்நபி ஸல் குர்பாைி ககாடுத்துள்ளார்கள

்சீக்கிரம் குர்பாைி ககாடுப்பது நல்ைது. குத்பா முடிந்து மிம்பரிைிருந்து கீ றே இேங்கியுடன

ت مع رس ِ ِ
ضى ُخطْبَتَهُ نَ َز َل ِم ْن ِم ْنبَ ِرهِ َوأُِِي بِ َك ْب ٍ
 ٍ
َع ْن َجابِ ِر رضي اهلل عنه قَ َ
صلى اللهُ َعلَْي ِه َو َسل َم ْاألَ ْ
صلى فَلَما قَ َ
ض َحى بِال ُْم َ
ول الله َ
ال َش ِه ْد ُ َ َ َ ُ
َ
ِ
فَ َذبحهُ رس ُ ِ
صلى اللهُ َعلَْي ِه و َسلم بِيَ ِدهِ وقَ َ ِ
ض ِّح ِم ْن أُمتِي (ابوداود)
َم يُ َ
ول الله َ
ََ َُ
ال ب ْس ِم الله َواللهُ أَ ْكبَ ُر َه َذا َعنِّي َو َعم ْن ل ْ
َ
َ َ
நிய்ைத்துடன் வஜ்ஜஹ்த்து, பிஸ்மில்ைாஹ் ஓதி தக்பீ ர் கசால்வது

குர்பாைிப் பிராணினை அறுக்கும் றபாது

يد فَ َق َ ِ
ري ِن فِى ي وِم ال ِْع ِ
ضحى رس ُ ِ
ت وج ِهى لِل ِذى فَطَر السمو ِ
ِ
ات
َع ْن َجابِ ِر رضي اهلل عنه قَ َ
ول الله صلى اهلل عليه وسلم بِ َك ْب َ ْ
َْ
الُ َ َ :
ال ح َ
َ ََ
ين َوج َه ُه َما (إنِّى َوج ْه ُ َ ْ َ
واألَرض حنِيفا وما أَنَا ِمن الْم ْر ِركِين) (إِن صَلَِِى ونُ ِ
ِِ
ِ
ين
اى َوَم َماِِى لِل ِه َر ِّ
ك أ ُِم ْر ُ
يك لَهُ َوبِ َذلِ َ
ين الَ َش ِر َ
َ
َ ْ َ َ ََ
ت َوأَنَا أَو ُل ال ُْم ْسلم َ
ب ال َْعالَم َ
َ
َ ُ
سكى َوَم ْحيَ َ
َ ُ
ٍ
ِ
ِ
َك َع ْن ُم َحمد َوأُمته ثُم َسمى اللهَ َوَكب َر َوذَبَ َح (نسائ وِستحب الصَلة على النبيصلى اهلل عليه وسلم عند الذبح (األم للرافعي)
ك َول َ
الل ُهم ِم ْن َ
எந்தப்பிராணினை அறுத்தாலும் அறுக்கும் முன் கத்தினை தீட்டுவது, அறுத்தவுடன் உடறை உரிக்காமல் சூடு ஆே விடுவது

اْلحسا َن َعلَى ُك ِّل َشي ٍء فَِِإ َذا قَ ت لْتم فَأ ِ ِ
س َع ْن ر ُس ِ
ول الل ِه َصلى اللهُ َعلَْي ِه َو َسل َم قَ َ ِ
َع ْن َشد ِاد بْ ِن أ َْو ٍ
َح ِسنُوا
َحسنُوا الْق ْت لَةَ َوإِذَا ذَبَ ْحتُ ْم فَأ ْ
َ ُْ ْ
َ
ال إن اللهَ َكتَ َ
ب ِْ ْ َ
ْ
ِ ِ
ال رس ُ ِ
ِ
ِ
يم ِة َو ِه َي َحية فَ ِه َي َم ْيتَة( 1أحمد
َح ُد ُك ْم َش ْف َرَِهُ فَ لْيُر ْ
ِح ذَبِ َ
الذبْ َح َولْيُحد أ َ
يحتَهُ (مسلم) قَ َ َ ُ
ول الله َصلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم َما قُط َع م ْن الْبَ ِه َ
்அறுக்கப்படும் பிராணிக்கு முன்ைால் கத்தினை தீட்டுவது அதனை பை முனே சாகடிப்பதாகும

عن ابن عباس رضي اهلل عنه أن رجَل أضجع شاة وهو يحد شفرِه 2فقال النبِ ُّي صلى اللهُ َعلَي ِه وسلم أِريد أن ُِ ِميتَها موِ ٍ
ت َش ْف َرِك
ات َهَل َح َد ْد َ
َ
ْ ََ َ
ض ِج َعها (مستدرك الحاكم) كتاب االضحية) عن معاوية بن قرة عن أبيه  :أن رجَل قال  :يا رسول اهلل إني ألرحم الراة أن أذبحها
قبل أن ُِ ْ
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  :إن رِحمتها ِ
رح َمك اهلل (مستدرك الحاكم) كتاب االضحية)
َ َْ
்கமன்னமைாக அனேத்துச்கசல்வதும், தண்ண ீர் ககாடுப்பதும், ஒரு ஆட்டின் முன் மற்கோரு ஆட்னட அறுக்காமைிருப்பதும

واألولى أن ِساق إلى المذبح برف وِضجع برف ويعرض عليها الماء قبل الذبح وال يحد الرفرة قِبَالتها وال يذبح بعضها قِبالة بعض (بحر
الرائ ) عن أَبِي س ِع ٍ
ِ
سالَِفتِ َها( 3ابن ماجة)
صلى اللهُ َعلَْي ِه َو َسل َم بَِر ُج ٍل َو ُه َو يَ ُج ُّر َشاة بِأُذُنِ َها فَ َق َ
ي رض قَ َ
يد الْ ُخ ْد ِر ِّ
ال َد ْ
ال َمر النبِ ُّي َ
ْ
َ
ع أُذُنَ َها َو ُخ ْذ ب َ
عن الوضين بن عطاء رضي اهلل عنه أن جزارا فتح بابا علي شاة ليذبحها فانفلتت منه حتي جاءت الي النبي صلي اهلل عليه وسلم فأَِْ بَ َعها
ِ ِ 4
رجلها فقال لها النبي صلي اهلل عليه وسلم اصبري ألمر اهلل وأنت يا جزار (مصنف عبد الرزاق) جزار்கசாப்புக்கடைக்காரர
فأخذ يسحبها ب ْ
அறுக்கும் றபாது குர்பாைிப் பிராணினை கிப்ைானவ முன்றைாக்கி னவத்து அறுப்பது

استقبال الذابح القبلة وِوجيه الذبيحة إليها وذلك في الهدي واألضحية أشد استحبابا ألن االستقبال مستحب في القربات وفي كيفية ِوجيهها
ثَلثة أوجه أصحها يوجه مذبحها إلى القبلة وال يوجه وجهها ليمكنه هو أيضا االستقبال والثاني يوجهها بجميع بدنها والثالث يوجه قوائمها(5مجموع
அறுக்கத் கதரிந்தால் முடிந்த வனர தாறை அறுப்பது, அல்ைது அறுப்பவருக்கு பக்கத்தில் நிற்பது

ِ
ِ
ٍ
اْلنْسا ُن بِنَ ْف ِس ِه وإِ ْن أَمر بِ ِه غَي رهُ فَ ََل ي ُ ِ
ِ
ِّين ثُم
َ
ض ُّر ألَنهُ عليه الص ََلةُ َوالس ََل ُم َسا َق مائَةَ بَ َدنَة فَ نَ َح َر بيده نَيِّ فا َوست َ
َْ
َ ََ
ْاأل َْولَى في الْ ُق َرب أَ ْن يَتَ َوال َها ِْ َ
الحربةَ َعلِيًّا فَ نَحر الْباقِي وإِ ْن كان َال يح ِسن ذلك فَ ْاألَحسن أَ ْن يست ِعين بِغَي ِرهِ كيَل يجعلَها ميتة ول ِ
ِ
َك ْن يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَ ْر َه َد َها بِنَ ْف ِس ِه لِ َق ْولِ ِه
ْ َ ُ َ َْ َ ْ
أَ ْعطَى ْ َ
َ ْ َ َ َ َْ َ
ُْ ُ
ََ َ َ َ
عليه الص ََلةُ والس ََلم لَِف ِ
ض ِحيتَ ِ
ض ِعيف
اط َمةَ رضي اللهُ عنها قَ ْوِمي فَا ْش َه ِدي أُ ْ
ك فِإنه يُغْ َف ُر لَك بِأَو ِل قَط َْرةٍ من َد ِم َها ُك ُّل ذنبه (سنن الكبري للبيهقي) َ
ُ
َ
்குர்பாைிப் பிராணிைில் கூட்டு றசர்ந்து ககாண்ட ஏழு றபர் அதனை அறுக்கும்றபாதும் கூட்டாக அறுத்த சம்பவம

ت َسابِ َع َس ْب َع ٍة َم َع ر ُس ِ
ول الل ِه صلى اهلل
ول الل ِه صلى اهلل عليه وسلم فَأ ََم َرنَا َر ُس ُ
السلَ ِمى َع ْن أَبِ ِيه َع ْن َجدِّهِ رضي اهلل عنه قَ َ
َس ِّد ُّ
ال ُ :ك ْن ُ
عن أَبي األ َ
َ
عليه وسلم فَ َجم َع ُك ُّل ر ُج ٍل ِمنا ِد ْرَهما فَا ْشتَ ريْ نَا أُ ْ ِ ِ
ال النبِ ُّى صلى اهلل عليه وسلم :إِن
ول الل ِه لََق ْد أَ ْغلَْي نَا بِ َها 6فَ َق َ
س ْب َع ِة َد َر ِاه َم فَ ُقلْنَا يَا َر ُس َ
َ
َ
َ
ضحية ب َ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْخ ُذ بيَد َوَر ُجَل بيَد َوَر ُجَل بر ْج ٍل َوَر ُجَل بر ْج ٍل َوَر ُجَل ب َق ْرن َوَر ُجَل
س َها فَأ ََم َر َر ُس ُ
أَفْ َ
ول الله صلى اهلل عليه وسلم َر ُجَل يَأ ُ
ض َل الض َحايَا أَ ْغَلَ َها َوأَنْ َف ُ
بَِق ْر ٍن َوذَبَ َح َها السابِ ُع َوَكب ْرنَا َعلَْي َها َج ِميعا (مستدرك الحاكم) كتاب االضحية) (معجم االوسط للطبراني)
கூட்டுக் குர்பாைிைாக இருந்தாலும் அதன் இனேச்சிைிலுருந்து ககாஞ்சம் சாப்பிடுவது சுன்ைத்.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّين
ص َر َ
س الْ َفق َير (22الحج) وفي حديث حجة الوداع ...ثُم انْ َ
ف ( َر ُسول الله َصلى الله َعلَْي ِه َو َسل َم) إِلَى ال َْم ْن َح ِر فَ نَ َح َر ثَََلثا َوست َ
فَ ُكلُوا م ْن َها َوأَطْع ُموا الْبَائ َ
ِ
َح ِم َها َو َش ِربَا ِم ْن َم َرقِ َها
بِيَ ِدهِ ثُم أَ ْعطَى َعلِيًّا فَنَ َح َر َما غَبَ َر َوأَ ْش َرَكهُ فِي َه ْديِ ِه ثُم أ ََم َر ِم ْن ُك ِّل بَ َدنٍَة بِبَ ْ
ت فِي قِ ْد ٍر فَطُبِ َخ ْ
ض َع ٍة فَ ُجعِلَ ْ
ت فَأَ َك ََل م ْن ل ْ
ِ
ال لِي مالِك أ ِ
(مسلم) بَاب َحج ِة النبِ ِّي َصلى اللهُ َعلَْي ِه َو َسل َم –قَ َ
ُحب أَ ْن يَأْ ُكل ِم ْن أُ ْ
ض ِحيته ِألَن الله يَ ُقول" فَ ُكلُوا م ْنهَ
ال َع ْبد الله بْن َو ْهب قَ َ َ
்றவண்டும

அறுபட

்றநரத்தில

ஒறர

்உணவுக்குேல

மூச்சுக்குேல்,

இரத்தக்குோய்கள்,

இருபக்கமுள்ள

்கழுத்தின

்பிராணிைின

இம்முடையில் அறுப்பதால் இரத்தம் விடரவாக வவளியயைி இடைச்சியும் சுத்தமாகும். கத்தி கூர்டமயாக இருப்பதால் விடரவாக அறுக்க
்முடியும். அதனால் பிராணி வலிடய உணர்வதில்டல. உதாரணமாக கூர்டமயான பியளடினால் ஏற்படும் காயம் உையன வலிடயத
கழித்யத வலிடய உணர்கியைாம்.

்யதாற்றுவிப்பதில்டல. இரத்தம் வழிந்து சிைிது யேரம

? இஸ்ைாமிை முனேைிி்ல் பிராணினை அறுக்கும் றபாது அது வைினை உணர்வதில்னை என்ோல் பிராணி ஏன் துடிக்கிேது

கழுத்தின் இரு புைமுள்ள இரத்தக்குழாய்கள் துண்டிக்கப்பட்ைவுைன் மூடளக்குச்வசல்லும் இரத்தம் தடைபடுகிைது.உைன் பிராணிேிடனடவ
இழந்து விடுகிைது. முதுகந்தண்டு சிடதயாமல் இருப்பதால் மூடள அதன் பின் உணர்வுகடள இதயத்திற்கு அனுப்பி டவத்து உையன

்மூடளக்கு அதிக இரத்தத்டத அனுப்பித் தருமாறு யகாருகிைது. ஆகயவ தான் அறுக்கப்பட்ைவுைன் பிராணி துடிக்கிைது.அதனால் உைலின
்பல பாகங்களிலிருந்தும் இரத்தம் துரிதமாக இதயத்டத அடைந்து அங்கிருந்து மூடளக்கு வசலுத்தப்படுகிைது.ஆனால் இரத்தக் குழாய்கள
்துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதால் இரத்தம் மூடளக்குச் வசன்ைடையாமல் வவளியயைி விடுகிைது. பிராணி துடிப்படதப் பார்ப்பவர் அது வலியால
்துடிக்கிைது என்று கருதி விடுவார். ஆனால் அது வலியினால் ஏற்படும் துடிப்பு அல்ல. ஏவனனில் ஏற்வகனயவ ேிடனவிழந்திருப்பதால
்பிராணி வலிடய உணர்வதில்டல. உைல் துடிப்பின் மூலம் இரத்தம் முழுவதும் வவளியயைி விடுகிைது. இதனால் தான் பிராணியின் உைல
்இல்டல. இவ்விதம

துடிப்பு ேின்று இரத்தம் முற்ைிலும் வவளியயறும் வடர யதாடல உரிக்கயவா, தடசடய வவட்ையவா அனுமதி

உயிரிழக்கிைது.

வபைப்படும் இடைச்சி இரத்தம் ேீங்கிய தூய்டமயான இடைச்சியாகி விடுகிைது. பிராணியும் யவதடனயின்ைி

. பிராணி வசயலிழந்து விடுவதால் அதற்கு எவ்வித வலியும் ஏற்படுவதில்டல எனக் கருதலாம். ஆனால் உண்டமயில் பிராணி
்ஆகுமாக்கப்பட்ட பிராணிகளில் சாப்பிட தடுக்கப்பட்ட ஏழு கபாருட்கள். அவற்ேில் இரத்தம் ஹராம். மற்ேனவ மக்ரூஹ
1. இரத்தம், 2. பித்தப்னப, 3. ஆண்குேி, 4. கபண்குேி, 5. இரு வினதகள், 6. மூத்திரப்னபகள், 7. கேனை

ول الل ِه َصلى اللهُ َعلَْي ِه َو َسل َم يَك َْرُه ِم َن الراةِ َس ْب عا  :ال َْم َر َارَة َ ،وال َْمثَانَةَ َ ،والْمحيَا َة َ ،والذ َك َر َ ،واألُنْ ثَ يَ ْي ِن َ ،والْغُد َة َ ،والد َم ( ،طبراني
ال َ :كا َن َر ُس ُ
َع ِن ابْ ِن ُع َم َر  ،قَ َ
கபருநாள் கதாழுனகனை கானைைில் றநரத்றதாடு கதாழுவது

ال عب ُد الل ِه بن بس ٍر إِ ْن ُكنا فَرغْنا ِفي ه ِذهِ الساع ِة وذَلِ َ ِ
يح (بخاري) أي وقت صَلة الضحى وبعد طلوع الرمس وارِفاعها مقدار رمحين ]
ين الت ْسبِ ِ
َ َ
َ
َوقَ َ َ ْ
َ َ
ُْ ُ ْ
كح َ

(சூரிைன் உதித்து ளுஹா என்னும்) கூடுதல் கதாழுனக ( கதாேப்படும்) இந்த றநரத்திகைல்ைாம் நாங்கள் கபருநாள் கதாழுனகனை
ீகதாழுது முடித்து விடுறவாம் என்று எை அப்துல்ைாஹிப்னு புஸ்ர் ரேி அவர்கள் கூேியுள்ளார்கள்- புகார

்ஈதுப் கபருநாள் கதாழுனகைில் அதிகப்படிைாை தக்பீர்கனளப் பற்ேிை விபரம் ஷாஃபிஈ, & ஹைஃபீ - ஆதாரம

ِ ِ
رةَ رضي اهلل عنها قالت أَن رس َ ِ
ضحى فِي ْاألُولَى س ْبع َِ ْكبِير ٍ
ات َوفِي الثانِيَ ِة َخ ْمسا (ابوداود) بَاب الت ْكبِي ِر فِي
َع ْن َعائِ َ
ول الله َصلى اللهُ َعلَْي ِه َو َسل َم َكا َن يُ َكبِّ ُر في الْفطْ ِر َو ْاألَ ْ َ
َُ
َ َ َ
ِ
ِ
اص سأ ََل أَبا موسى ْاألَ ْشع ِري وح َذيْ َفةَ بْن الْيم ِ
وسى َكا َن
ض َحى َوال ِْفطْ ِر فَ َق َ
ف َكا َن َر ُس ُ
ول الل ِه َصلى اللهُ َعلَْي ِه َو َسل َم يُ َكبِّ ُر ِفي ْاألَ ْ
ان َك ْي َ
َ َُ
ال أَبُو ُم َ
الْعي َديْ ِن  -أَن َسعي َد بْ َن ال َْع ِ َ َ ُ َ
َ ََ
ِ ِ
ي َكبِّ ر أَرب عا َِ ْكبِيرهُ َعلَى ال ِ
َي ُمتَ َوالِيَة َ .وال َْم ْعنَى َم َع َِ ْكبِ َيرة ِْ
الرُكوع فِي الثانِيَة
اْل ْح َرام فِي الرْك َعة ْاألُولَى َوَم َع َِ ْكبِ َيرة ُّ
ْجنَائ ِز (ابوداود) بَاب الت ْكبِي ِر في الْعي َديْ ِن ( أ َْربَعا ) :أ ْ
َ
ُ ُ َْ
َ

இந்த ஹதீஸ் ஹைஃபீ மத்ஹபுக்கு ஆதாரம் இங்றக நான்கு தக்பீ ர் என்று கூேப்படுவது ஒவ்கவாரு ரக்அத்திலும் நான்கு என்பதாகும்.

அதாவது முதல் ரக்அத்தில் தக்பீ ர் தஹ்ரீமாவுடன் றசர்ந்து நான்கு பின்பு இரண்டாவது ரக்அத்தின் கனடசிைில் ருகூவுனடை
தக்பீ ருடன் றசர்த்து நான்கு என்பதாகும் ஆக அதிகப்படிைாை தக்பீ ர்கள் ஆறு என்பதாகும்.

? ஒவ்கவாரு தக்பீருக்குமினடைில் னககனள கதாங்க விடுவதா ? அல்ைது னககனள கட்டிக் ககாள்வதா

ات الْعِ ِ
ِ
ِِ
ِ
الرُكو ِع وب يْن َِ ْكبِير ِ
ال َشمس ْاألَئِم ِة ال ِ
يد ) فَال ِ
ِ ٍ
السنةُ فِ ِيه ِْ
ال
اْل ْر َس ُ
س فِ ِيه ِذ ْكر َم ْسنُون فَ ُّ
َ
َ
حنفيَ (:ويُ ْرس ُل يَ َديْه في قَ ْوَمة ُّ َ َ َ َ
ْحل َْوان ُّي  :إن ُكل قيَام لَيْ َ
ْحاص ُل علي ما قَ َ ْ ُ
ِِ
السنةُ فِ ِيه الْو ْ ِ ِ
ِ
وت وص ََلةِ ال ِ
ِ
ْجنَ َازةِ ِع ْن َد أبي
َوُك ُّل قِيَ ٍام فِ ِيه ِذ ْكر َم ْسنُون فَ ُّ
س ْاألَئِم ِة الس َر ْخ ِس ُّي َوالص ْد ُر الْ َكبِ ُير بُ ْرَها ُن ْاألَئِم ِة ،فَ يَ َ
ض ُع يَ َديْه في الْ ُقنُ َ َ
َ
ض ُع َوبه َكا َن يُ ْفتي َش ْم ُ
 ِث َِسبِيح ٍ
ِ
ات
حنيفة وابي يوسف رح ؛ ِألَن فِي ِه َما ِذ ْكرا َم ْسنُونا مجمع األنهر( ,درر الحكام) َع ْن أَبِي َحنِي َفةَ َر ِح قَ َ
ال َ :ويَ ْس ُك ُ
ت بَ ْي َن ُك ِّل َِ ْكبِ َيرَِ ْي ِن بِ َق ْد ِر ثَََل ْ َ
اضعا) ب ين ُك ِّل َِ ْكبِيرَِ ي ِن يمنى ي َدي ِه علَى ي ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْس بِِِإ ْر َسالِ ِه َما إذَا ل َْم يَ ْعبَ ْث( 2الغرر البهية)
شافعي َ
(وَو َ َ ْ َ
سا ِره م ْن ُه َما َك َما بَ ْع َد َِ ْكب َيرة الت ْح ِر ِيم َوظَاهر أَنهُ َال بَأ َ
َ ْ َُْ َ ْ َ َ َ

்2,னககனள கீ றே கதாங்க விட்டால் அந்தக் னககனளக் ககாண்டு ஏறதனும் வண
ீ
்வினளைாட்டில் ஈடுபட மாட்டார் என்ேிருந்தால

அதிகப்படிைாை தக்பீர்கனள மேதிைாக விட்டு விட்டால்..

وقال أبو حنيفة وأحمد يسجد لترك ِكبيرات العيد (مجموع)شافعي :فان نسى ِكبيرات العيد حتى افتتح القراءة ففيه قوالن قال في القديم ياِي بها الن محلها
القيام والقيام باق وقال في الجديد ال ياِي بها النه ذكر مسنون قبل القراءة فسقط بالدخول في القراءة كدعاء االستفتاح (مجموع) قال الرافِ ِع ُّي ) وإذا افْتَتَ َح
ف بين ْاألُولَى والثانِي ِة قَ ْدر قِراءةِ َي ٍة َال طَ ِويلَ ٍة وَال قَ ِ
الص ََل َة ثُم بَ َدأَ بِالت ْكبِ َيرةِ األولي من الس ْب َع ِة بَ ْع َد افْتِتَ ِ
اح الص ََلةِ فَ َكب َرَها ثُم َوقَ َ
ص َيرةٍ فَ يُ َهلِّ ُل اللهَ عز وجل َويُ َكبِّ ُرهُ
َ َ َ ََ َ
َ
َن وس ٍ
ِ
ض الت ْكبِي ِر ب ْعضا ولم ي ْف ِ
ِ
ْخ ْم ِ
ت ذلك له َوَال
صنَ َع هذا بين كل َِ ْكبِ َيرَِيْ ِن من الس ْب ِع َوال َ
ص ْل بَ ْي نَهُ بِ ِذ ْك ِر َك ِرْه ُ
ورة َوإِ ْن أَِْ بَ َع بَ ْع َ
َويَ ْح َم ُدهُ ثُم َ
َ
َ
س ثُم يَ ْق َرأُ بَ ْع ُد بأ ُِّم الْ ُق ْر َ ُ َ
اد إلَى ال ِْقر ِ
ِ
ِ ِ
اءةَ
ود لِلس ْه ِو عليه فَِِإ ْن نسى الت ْكبِ َير أو بَ ْع َ
اءةَ فَ َقطَ َع ال ِْق َرا َءةَ َوَكب َر ثُم َع َ
ادةَ عليه َوَال ُس ُج َ
إع َ
َ
س ْد َ
ص ََلُِهُ َوَال ُ
َم ُرهُ إذَا افْتَتَ َح الْق َر َ
ََ
ضهُ حتى يَ ْفتَت َح الْق َر َ
اءة لم َِ ْف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضا ُؤهُ في غَ ْي ِره (االم)
أَ ْن يَ ْقطَ َع َها َوَال إذَا فَ َر َ
ضى ال َْم ْوض ُع لم يَ ُك ْن على َِا ِركه قَ َ
َم ُرهُ أَ ْن يُ َكبِّ َر في الثانيَة َِ ْكبِ َيرَها ال يَ ِزي ُد عليه ألَنهُ ذ ْكر في َم ْوض ٍع إذَا َم َ
َ منها أَ ْن يُ َكبِّ َر َو ُ

