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اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﭼﻪ روزﻫﺎﯾ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭼﻪ وﯾﮋﮔ و ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ دﯾﺮ روزﻫﺎ دارﻧﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﯾﻌﻨ روز ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ذی اﻟﺤﺠﻪ .درﺑﺎرهی ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﻦ اﯾﺎم آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺜ وارد ﺷﺪه از
ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واذْﻛﺮواْ اﻟﻪ ﻓ اﻳﺎم ﻣﻌﺪُوداتٍ ]ﺑﻘﺮه[۲۰۳ :
)و اﻟﻪ را در روزﻫﺎﯾ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ(.
اﯾﻦ روزﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻫﻤﺎن اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ‐۲ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦﻫﺎ روزﻫﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ذﮐﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ
اﺳﺖ .ذﮐﺮ اﻟﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ:
از ﺟﻤﻠﻪ :ذﮐﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ در ﭘ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض ﺑﺎ ﺗﺒﯿﺮ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ :ذﮐﺮ اﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدم از وی و ﺗﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ،زﯾﺮا وﻗﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روزﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ اداﻣﻪ دارد.
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر :ذﮐﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ،زﯾﺮا ﻣﺸﺮوع در ﻫﻨﺎم ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز
ﺑﺴﻢ اﻟﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻤﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﻢ و اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ .و در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
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ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ از ﺑﻨﺪه ﺧﺸﻨﻮد ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺬا را ﺑﺨﻮرد و او را ﺑﺮای آن ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ را
ﺑﻨﻮﺷﺪ و او را ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۳۴
و از ﺟﻤﻠﻪ :ذﮐﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﺒﯿﺮ در ﻫﻨﺎم رﻣ ﺟﻤﺎر در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺠﺎج اﺳﺖ.
و ﻫﭽﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﻣﻄﻠﻖ ،زﯾﺮا ذﮐﺮِ ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ در ﺧﯿﻤﻪاش در ﻣﻨ ﺗﺒﯿﺮ
ﻣﮔﻔﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺒﯿﺮ او ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ و اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻨ از ﺻﺪای ﺗﺒﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣاﻓﺘﺎد ،و اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﺎذَا ﻗَﻀﻴﺘُﻢ ﻣﻨَﺎﺳﻢ ﻓَﺎذْﻛﺮواْ اﻟﻪ ﻛﺬِﻛﺮِﻛﻢ آﺑﺎءﻛﻢ او اﺷَﺪﱠ ذِﻛﺮا ﻓَﻤﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣﻦ ﻳﻘُﻮل رﺑﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ﻓ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﻣﺎ ﻟَﻪ ﻓ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ
ﺧَﻼقٍ ) (۲۰۰وِﻣﻨْﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘُﻮل رﺑﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ﻓ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﺣﺴﻨَﺔً وﻓ اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨَﺔً وﻗﻨَﺎ ﻋﺬَاب اﻟﻨﱠﺎرِ ]ﺑﻘﺮه ۲۰۰ :ـ [۲۰۱
)ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺳ] ﺣﺞ[ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣآورﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻟﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد
آورﯾﺪ ،و از ﻣﺮدم ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ و ﺣﺎل آﻧﻪ ﺑﺮای او در آﺧﺮت ﻧﺼﯿﺒ ﻧﯿﺴﺖ
) (۲۰۰و ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ و در آﺧﺮت ]ﻧﯿﺰ[ ﻧﯿ ﻋﻄﺎﮐﻦ و ﻣﺎ را از ﻋﺬاب
آﺗﺶ دور ﻧﻪ دار(.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻠﻒ دﻋﺎی ﺑﺴﯿﺎر را در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻣﺴﺘﺤﺐ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :اﯾﻦﻫﺎ روزﻫﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ذﮐﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣٔﻫﺪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﺎری ﺟﺴﺘﻦ ﺑﺮای ذﮐﺮ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻃﺎﻋﺖ اوﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد از ﮐﻤﺎل
ﺷﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮﯾﻢ.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮردن از ﭘﺎﮐﻫﺎ و ﺷﺮ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﻟﻪ در راه ﻣﻌﺼﯿﺖ او
ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮ ،راه ﮐﻔﺮان را ﭘ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ در ﻧﻌﻤﺘ ﻫﺴﺘ ﻣﻮاﻇﺒﺶ ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد ،و ﺑﺎ ﺷﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ دوام آن ﺑﯿﻔﺰای ،ﮐﻪ ﺷﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد.
 ‐۳ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روز ﻧﻬ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :اﯾﻦ اﯾﺎم را روزه ﻧﺪارﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦﻫﺎ
روزﻫﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﯾﺎد اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) .(۱۰۲۸۶آﻟﺒﺎﻧ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۳۵۷۳آن را
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ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎرف اﺑﻦ رﺟﺐ ).(۵۰۰
ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﺎت ﯾﺎری ده و در ﻫﻨﺎم وﻓﺎت ﭘﺎﯾﺪاری ﻋﻄﺎ ﮐﻦ و ﻣﺎ را ﺷﺎﻣﻞ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮدان ای ﮐﺴ ﮐﻪ
ﻋﻄﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﺸﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ .واﻟﺤﻤﺪﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.
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