
٢٣ فائدة � أيام التشريق

٢٣
فائدة � أيام التشريق



23 فائدة في أّيام التشريق

1

حقوق الطبع والنرش لكل مسلم
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احلمد هلل، والصـــاة والســـام عىل رســول اهلل 
.

ــام  ــة يف: أيَّ ــات جمموع ــد وخاص ــذه فوائ فه
ــا. ــع هب ــأل اهلل أن ينف ــق، أس الترشي

                                    
حممد صالح املنجد
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ــي                              ــة الت ــام الثاث ــي األّي ــق ه ــاُم الترشي          أّي
بعــَد يــوم النَّْحــر -احلــادي عــرش والثــاين عــرش 
ــى؛  ــام ِمنً ى أيًضــا: أّي والثالــث عــرش-، وُتَســمَّ
ــاج ُيقيمــون فيهــا بِمنًــى، وهــي أّيــام  ألنَّ احلُجَّ

َرْمــي اجِلــار.

ألنَّ  بذلــك؛  الترشيــق  أّيــاُم  يت  ُســمِّ       
ــا، أي:  ُق فيه ــرَشَّ ــْدي ُت ــي واهلَ ــوَم األضاح حلُ
قــة -أي: الشــمس-،  ْ د وُتنــرَش يف الرشَّ ُتَقــدَّ
وقيــل: ترشيقهــا هــو تقطيُعهــا وترشحُيهــا.
يت بذلــك؛ ألنَّ اهلـَـْدي والضحايــا  وقيــل: ُســمِّ
َق الشــمس، أي: َتْطُلــع))). ال ُتنَْحــر حتــى َتــرْشُ

ــي  ــي َيْرِم ــام الت ــي األّي ــق ه ــاُم الترشي   أّي
غــرى  فيهــا احلــاجُّ اجلََمــرات الثــاث: الصُّ

ــرب« )٠)/٧٦)(،  ــان الع ــووي )٤٤٢/٦(، و»لس ــوع« للن ــر )٤٦٤/٢(، و»املجم ــن األث ــث« الب ــب احلدي ــة يف غري ــر: »النِّهاي ))) انظ

و»املصبــاح املنــر« ))/٠)٣(.
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واحــدة  كلَّ  َيْرِمــي  والُكــرى،  والوســطى 
بَســْبع َحَصيــات ُمتعاقبــات، يكــرِّ مــع كلِّ 
َحَصــاة، ويرميهــا كلَّ يــوٍم بعــد الــزوال، ويمتدُّ 
ــايل. ــوم الت ــِر الي ــوٍم إىل َفْج ــي كلِّ ي ــُت رم وق
-وبــه  والثــاين  األول  اليــوِم  يف  مــي  فَرْ
ــر  والتأخُّ  ،- احلــجِّ واجبــات  تنتهــي 
ألنَّــه  أفضــل؛  الثالــث  اليــوم  يف  مــي  للرَّ
تعــاىل قــال   ، النبــيِّ  فِْعــُل 
ىمحپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿٿ ٿ ٹيمح]البقــرة:٢٠٣[. 

ــاُج بِمنًــى ليلــة احلــاِدي عــرش   يبيــُت احلُجَّ  
- ــجِّ ــات احل ــن واجب ــو ِم ــرش -وه ــاين ع والث
ــل- ــو أفض ــر -وه ــن تأخَّ ــرش مَل ــث ع ، والثال
ل. ، وجيــوز تــرُك املبيــت يف هــذه اللَّيلة مَلــن َتَعجَّ
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ــدودات،  ــام املع ــي األّي ــق ه ــاُم الترشي          أّي
فقــال  بِذكــره،  فيهــا  تعــاىل  اهلل  أمــَر  التــي 

پيمح  ٻ  ٻ  ٻ  تعــاىل:ىمحٻ 
وعطــاء  عبَّــاس  ابــُن  قــال  ]البقــرة:٢٠٣[.، 

الترشيــق«))). ــام  »أيَّ وغرهــم:  وجماهــد 
تِِها. يت »َمْعُدودات« لِقلَّ وُسمِّ

ــا؛  ــوٍم فيه ــق: أوُل ي ــام الترشي ــُل أّي أفض  
ــاِم ِعنْــَد اهلل  ففــي احلديــث: »إِنَّ َأْعَظــَم اْلَيَّ
.(٢(» َتَبــاَرَك َوَتَعــاَل: َيــْوُم النَّْحــِر، ُثــمَّ َيــْوُم اْلَقــرِّ
الترشيــق،  ــام  أيَّ أوُل   ) القــرِّ و)يــوُم 
ي  ــمِّ ــِر، ُس ــْوَم النَّْح ــي َي ــِذي ي ــْوُم الَّ ــو اْلَي وه
ــَد  ــى، َبْع ــِه بِِمنً وَن فِي ــرُّ ــاَس َيِق ــك أِلَنَّ النَّ بذل
َوالنَّْحــِر  َفاَضــِة  اْلِ َطــَواِف  ِمــْن  َفَرُغــوا  َأْن 

))) انظر: »تفسر الطري« )٥٤٩/٣(.

حه األلباين. )٢) رواه أبو داود )٧٦٥)(، وصحَّ

5
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ــى. ــن ِمنً ــر م ــه النَّْف ــوز في اُحوا، وال جي ــَرَ َواْس

أّيــاُم الترشيــِق أّيــاُم عيــٍد؛ فهــي أّيــام   
وإظهــاٍر  تعــاىل،  هلل  وِذْكــر  ٍب  وُشْ أْكٍل 
لألرحــام. وصلــٍة  ور،  والــرُّ للَفــَرح 
َأْكٍل  َأّيــاُم  يــِق  التَّرْشِ »َأّيــاُم  احلديــث:  ففــي 
آخــر:  حديــٍث  هلل«)))،ويف  َوِذْكــٍر  ٍب  َوُشْ
ــِق؛  ي ــاُم التَّرْشِ ــِر، َوَأّي ــْوُم النَّْح ــَة، َوَي ــْوُم َعَرف »َي
َأْكٍل  َأّيــاُم  َوِهــَي  ْســَاِم،  اْلِ َأْهــَل  ِعيُدَنــا 
ٍب«)٢) وجيــوز فيهــا رضب الــدف للنســاء. َوُشْ

أّيــاُم الترشيــِق أّيــاُم عيــٍد؛ فــا جيــوُز   
ــن  ــيُّ  ع ــى النب ــد هن ــا، وق صياُمه

.(٣ ( ِمهــا صيا

))) رواه مسلم ))٤))(.

حه األلبايّن. )٢) رواه أبو داود )٩)٢٤(، والرمذي )٧٧٣(، وصحَّ

حه األلباين يف صحيح اجلامع )٧٣٥٥(. )٣) روه المام أمحد ))٦٠٨)(، وصحَّ

٧
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َيْمنَعــون صيــاَم هــذه  مجهــور العلــاء   
ًعــا أو قضــاًء أو َنــْذًرا، وَيــَرون  ــام، تطوُّ األيَّ
ــوم لــو وقــَع يف هــذه األّيــام؛ للنَّْهي  ُبطــان الصَّ

ــه. عن

ــام الترشيــق إال  ــْص يف َصــْوِم أيَّ مل ُيَرخَّ  
ــد اهلَــْدَي، كــا  ــع أو القــارن الــذي مل جَيِ للُمَتمتِّ

.(((   قالــت عائشــُة وابــُن عمــر 

ُيْســَتَحبُّ الكثــاُر يف هــذه األّيــام ِمــن ِذْكر   
ــا: ــواع؛ منه ــا أن ــر اهلل فيه ــاىل، وِذْك اهلل تع

ــات:  ــوات املكتوب ــار الصل ــد بأْدب ــر املقيَّ التكب
ويبــدأ مــن َفْجــِر يــوِم َعَرفــة لغــر احلــاجِّ 
)وللحــاّج مــن ُظْهر يــوم النَّْحــر(، وينتهــي بعد 

ــق. ــام الترشي ــث أّي ــْرِ ثال َع

))) رواه البخاري )٩٩٨)(.

٩

1٠
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وقــد حكــى المــاُم أمحــُد : هــذا القــوَل إمجاًعــا 
مــن الصحابــة، حــكاه عــن ُعَمــَر وعــيِّ وابــِن 

مســعوٍد وابــِن عبَّــاس))).
ــاىلىمحٻ ٻ  ــه تع ــة يف قول ــال ِعْكِرم وق
ــاَم  ــُر أي ــرة:٢٠٣[ :»التَّْكبِ ٻ ٻ پيمح]البق

ــاِت«)٢). ــَواِت امْلَْكُتوَب َل ــَد الصَّ ــِق َبْع ي التَّرْشِ

ــام:  ــذه األّي ــَتَحّب يف ه ــر امُلْس ْك ــن الذِّ وم  
ــاِم  ــع أيَّ ــنوٌن يف مجي ــو مس ــق: وه ــر امُلطَل التكب
الترشيــق،  ــاِم  أيَّ وســائِر  ــة  احِلجَّ ذي  َعــرْشِ 
ــق. ــام الترشي ــن أّي ــوٍم م ــِر ي ــع آخ ــي م وينته

واألحــوال  األوقــات  مجيــع  يف  ويكــون 
ــق،  ــار، ويف الطري ــل والنَّه ــن، يف اللَّي واألماك
واألســواق، واملســاجد، واملنــازل، وأماكــن 

)))   انظر: »فتح الباري« البن رجب )٢٤/٦)(.

)٢) »تفسر ابن كثر« ))/٥٦٠(.
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ــر اهلل  ــه ِذك ــوز في ــٍع جي ــل، ويف كلِّ موض الَعَم
تعــاىل، قائــًا وجالًســا ومضطِجًعــا، راكًبــا 
وماشــًيا، جيَهــُر بذلــك املســلُم ويرَفــُع بــه 

صوَتــه.
ُ يِف ُقبَّتِــِه بِِمنًــى،  َوَكاَن ُعَمــُر   ُيَكــرِّ
 ُ وَن، َوُيَكــرِّ ُ َفَيْســَمُعُه َأْهــُل املســِجد، َفُيَكــرِّ
ــًرا. ــى َتْكبِ ــجَّ ِمنً ــى َتْرَت ــَواِق، َحتَّ ــُل اأْلَْس َأْه
ــاَم،  ــَك اأْلَّي ــى تِْل ُ بِِمنً ــرِّ ــَر ُيَك ــُن ُعَم َوَكاَن اْب
َويِف  فَِراِشــِه،  َوَعــىَل  َلــَواِت،  الصَّ َوَخْلــَف 
ــاُه،  ــِه َوَمَْش ــة[، َوجَمِْلِس ــة اْلَعظِيَم ــَطاطِِه ]اْلَْيَم ُفْس

ــا. ــاَم مَجِيًع ــَك اأْلَّي تِْل

الُعْمــَدة يف توقيــت التكبر املطَلــق واملقيَّد:    
عــة عــن صحابــة رســول  مــا ورَد مــن آثــاٍر متنوِّ

ــَلف. اهلل  والسَّ
ومــن أشــهر صَيــغ التكبــر الــواردة يف اآلثــار: 
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ــَه إاِلَّ اهلل،  ، ال إَل ــَرُ ، اهلل َأْك ــَرُ ، اهلل َأْك ــَرُ »اهلل َأْك
ْمــُد«، وثبــت  احْلَ ، وهلل  َأْكــَرُ ، اهلل  َأْكــَرُ واهلل 
أيضــًا : » اهلل أكــر، اهلل أكــر، ال إلــه إال اهلل، اهلل 
أكــر ، اهلل أكــر، وهلل احلمــد «، واألمــر يف هــذا 

واســع.

ــِره:  ــاء تكب ــِلُم أثن ــُد املس ــَتْحِضُ العب َيْس  
أنَّ اهلل ســبحانه وتعــاىل أكــُر مــن كلِّ يشٍء؛ 
ُم شـــيًئا عــىل أمـــِر اهلل ورســوله، ال يف  فــا يقــدِّ
ــال، وال يف  ــواق، وال األع ــوت، وال األس البي

النِّزاعــات.
ــر  ــة :»التكب ــُن تيميَّ ــاِم اب ــيُخ الس ــول ش يق
مــرشوٌع يف املواضــع الكِبــار؛ لَيبــَن أنَّ اهلل أكر، 
ــاء  ــى كِري ــوب ع ــاؤه يف الُقُل ــَتويل كِري وَتْس
ــُه هلل،  يــُن ُكلُّ ــار؛ َفَيُكــون الدِّ تلــك المــور الكِب
ــْم  ــل َلُ ــَن؛ َفَيْحُص ي ِ ــُه ُمَكرِّ ــاُد َل ــون اْلِعَب َوَيُك
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ــْم  ــِر ُقُلوِبِ ــاَدِة بَِتْكبِ ــوُد اْلِعَب ــوَداِن: َمْقُص َمْقُص
هلل، َوَمْقُصــوُد ااِلْســتَِعاَنِة بِاْنِقَيــاِد َســائِِر املطالـِـب 

ــِه«))). َيائِ لِكِْرِ

ــام:  ــذه األّي ــَتَحّب يف ه ــر امُلْس ْك ــن الذِّ وم   
ــه يف  ــاُر من ــَتَحبُّ الكث ــق، فُيْس ــُر اهلل امُلطَل ِذْك

ــاىل:  ــال تع ــا ق ــق، ك ــام الترشي أّي
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ىمحں 
ہيمح]البقــرة:٢٠٠[ ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
 يعنــي: بالتكبــر والتحميــد والثنــاء عليــه.

ــَرُة  ــاجِّ َكْث ــَلف للح ــُض السَّ ــتحبَّ بع اس   
بـــىمحۈ ٴۇ ۋ  الترشيــق  أّيــام  عــاء يف  الدُّ
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

.(٢ ( ]٢٠( ]البقــرة: ېيمح

)))      »جمموع الفتاوى« )٢٢٩/٢٤(، باختصار.

ّر املنثور« ))/٥٦٠(. )٢)    انظر: »لطائف املعارف« )ص٢٩٠(، و»الدُّ
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ــِر  ــة للخ ــع األْدعي ــن أمْجَ ــاء ِم ع ــذا الدُّ ه   
  ُّنيــا واآلخـــرة، وكـــان النبــي يف الدُّ
 : ُيْكثـِـر منــه، كــا قــال َأَنــس بــُن مالك

: ِّــي ــاِء النَّبِ ــُر ُدَع َكاَن َأْكَث
ْنَيــا َحَســنًَة َويِف اآلِخــَرِة  نَــا آتِنَــا يِف الدُّ ُهــمَّ َربَّ  »اللَّ
َحَســنًَة َوِقنـَـا َعــَذاَب النَّــاِر«، َوَكاَن َأَنــٌس إَِذا َأَراَد 
ــا، َفــإَِذا َأَراَد َأْن َيْدُعــَو  َأْن َيْدُعــَو بَِدْعــَوٍة َدَعــا هِبَ

ــا فِيــِه))). بُِدَعــاٍء َدَعــا هِبَ

ــام:  ــذه األّي ــَتَحّب يف ه ــر امُلْس ْك ــن الذِّ وم   
ــح  ــد َذْب ــر عن ــمية والتكب ــاىل بالتس ــُر اهلل تع ِذْك

اهلَــْدي واألضاحــي.
ووقــُت األُْضحيــة: يبــدُأ مــن بعــد صــاة 
ــاِم الترشيــق، بُغُروب  العيــد، وَيْمَتــدُّ إىل آخــِر أيَّ

)))   رواه البخاري )٦٣٨٩(، ومسلم )٢٦٩٠(.
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ــا. ــث منه ــوم الثال ــمِس الي ش
فأّيــام النَّْحــر أربعــة: يــوم العيــد، وثاثــة أيــاٍم 

بعــَده.

ْكــر امُلْســَتَحّب يف هــذه األّيــام: -  ومــن الذِّ   
وهــي أيــام أكل وشب- : ذكــر اهلل عــىل األكل 
لـِـه، واحلَْمــِد يف آخره والــرشب، بالتســمية يف أوَّ
ــِد َأْن  ــِن اْلَعْب َض َع ــَرْ ــث: »إِنَّ اهللَ َل ويف احلدي
َب  َيــأُكَل اْلَْكَلــَة َفَيْحَمــَدُه َعَلْيَهــا، َأْو َيــرْشَ

َبــَة َفَيْحَمــَدُه َعَلْيَهــا«))). ْ الرشَّ

ــراِغ  ــد الف ــد بع ــغ احلَْم ــن ِصَي ــا ورَد م مَّ  
والــرشاب: الطعــام  مــن 

     »احْلَْمــُد هلل مَحْــًدا َكثـِـًرا، َطيًِّبــا، ُمَبــاَرًكا فِيــِه، 
نَا«)٢). ٍع َوال ُمْســَتْغنًى َعنـْـُه َربَّ َغــْرَ َمْكِفيٍّ َواَل ُمَودَّ

))) رواه مسلم )٢٧٣٤(

)٢)     رواه البخاري )٥٤٥٨(.
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ــِه،  ــَذا َوَرَزَقنِي ــي َه ــِذي َأْطَعَمنِ ــُد هلل الَّ      »احلَْم
ٍة«))). ــوَّ ــي َوال ُق ــْوٍل ِمنِّ ــْرِ َح ــْن َغ ِم

َغُه،  ــِذي َأْطَعــَم َوَســَقى، َوَســوَّ      »احْلَْمــُد هلل الَّ
َوَجَعــَل َلــُه َمَْرًجــا«)٢).

ــام  ــذه األّيـ ــَتَحّب يف ه ــر امُلْس ْك ــن الذِّ    وم
ــاىل  ــُر اهلل تع ــاج-: ِذْكـ ــاصٌّ باحلُجَّ ــو خ -وه
ــام الترشيق. بالتكبــر عند َرْمــي اجلََمــرات يف أيَّ
ــَواُف  ــَل الطَّ ــَا ُجِع ــث: »إِنَّ ــد ُروَي يف احلدي وق
ــَاِر؛  َفــا وامَلــْرَوة، َوَرْمــُي اْلِ بِاْلَبْيــِت، َوَبــْنَ الصَّ

ــِر اهلل«)٣). ــِة ِذْك َقاَم ِلِ

ٍب وِذْكــر  أّيــاُم الترشيــق أّيــاُم أْكٍل وُشْ   
ــُم  ــا »نعي ــلمنَي فيه ــُع للمس ــاىل، فَيْجَتِم هلل تع

نه األلبايّن. )))     رواه الرمذي )٣٤٥٨(، وابن ماجه )٣٢٨٥(، وحسَّ

حه األلبايّن. )٢)     رواه أبو داود ))٣٨٥(، وصحَّ

فه األلبايّن. )٣)       رواه أبو داود )٨٨٨)(، وُروي مرفوًعا وموقوًفا، وضعَّ

21

22



23 فائدة في أّيام التشريق

15

ــم  ــُم قلوهِب ب، ونعي ْ ــرشُّ ــاألكل وال ــم ب أبداهِن
ــْكر، وبذلــك َتتِــمُّ النَِّعــُم، ْكــر والشُّ بالذِّ

كاَن  النِّْعمــة  عــىل  ُشــكًرا  أحَدُثــوا  وكلَّــا 
ــر، وال  ــْكٍر آخ ــرى إىل ُش ــًة أخ ــْكُرهم نِْعم ُش

أبــًدا«))). ــْكر  ينتهــي الشُّ

ــا  ــتعاَن هب ــة: أن ُيس ــْكِر النِّْعم ــام ُش ــن مت ِم   
عــىل الطاعــات، وُيتَجنَّــب اســتعاهُلا يف معصيــة 
يــِق َأّيــاُم  اهلل، كــا ثبــَت يف احلديــث: »َأّيــاُم التَّرْشِ

ٍب َوِذْكــٍر هلل«)٢). َأْكٍل َوُشْ
ففيــه »إشــارٌة إىل أنَّ األْكل يف أّيــاِم األعيــاد 
ــا ُيســتعان بــه عــىل ِذْكــر اهلل تعــاىل  ب إنَّ ْ والــرشُّ
وطاعتــه، وذلــك ِمــن متــام ُشــْكر النِّْعمــة 
ــَر  ــد أم ــات، وق ــىل الطاع ــا ع ــتعان هب أن ُيس

)))       »لطائف املعارف« )ص)٢٩(.

)٢)    رواه مسلم ))٤))(.
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الطيِّبــات  اهلل تعــاىل يف كتابــه بــاألْكل مــن 
ڇ  ڇ  ڇ  ىمحچ  لــه:  ــْكر  والشُّ
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

.](٧٢ ]البقــرة: يمح ژ
ــد  ــه فق ــىل معاصي ــم اهلل ع ــتعاَن بنَِع ــن اس فَم
ــًرا، وهــو جديــٌر أن  هلــا ُكْف كفــَر نِْعَمــة اهلل، وبدَّ

ــَلَبها«))). ُيْس

ــر،  ــم ال ــام مواس ــا الغتن ــأل اهلل أن يوفقن نس
وأن ُيعيننـَـا عــىل ِذْكــِره وُشــْكِره وُحْســِن عبادتــه

واحلمد هلل ربِّ العاملني

)))    »لطائف املعارف« )ص)٢٩(، بزيادة.


