
 األمنوذج اخلامس 
 فهم أحاديث األضخية  

ى َمن  ) (:وشؾم عؾقه اهلل صذ) الـبي قال : قال( عـه اهلل ريض) األكوع بن شؾؿة عن       َضحَّ

بَِحنَّ  َفلَ  ِمـ ُؽم   َد  ُيص  ءٌ  ِمـ هُ  َبق تِهِ  ِف  َوَبِؼيَ  َثالَِثةٍ  َبع  بُِل، الَعامُ  َكانَ  َفَؾّمَّ  ،(ََش   َرُشوَل  َيا: َقاُلوا ادُؼ 

َعُل  ،اهلل ـَا َكَّم  َكػ  ِعُؿوا ُكُؾوا) :َقاَل  ادَايِض؟ َعامَ  َفَعؾ  ِخُروا، َوَأض   بِالـَّاسِ  َكانَ  الَعامَ  َذلَِك  َفنِنَّ  َوادَّ

ُت  ٌد،َجف               .(فِقَفا ُتِعقـُوا َأن   َفَلَرد 

 َل )( : وشؾم عؾقه اهلل صذ) اهلل رشول قال: قال( عـه اهلل ريض) اخلدري شعقد أيب وعن    

ومَ  َتل ُكُؾوا ََضاِحي   ُُلُ َق  األ  ا ،(َثَلٍث  َفو  م   َأنَّ : (وشؾم عؾقه اهلل صذ) اهلل َرُشولِ  إَِل  َفَشَؽو   ََلُ

ِعُؿوا، ُكُؾوا،): َفَؼاَل  َوَخَدًما، َوَحَشًّم، َقاًل،عِ  بُِسوا، َوَأض  ِخُروا َأو   َواح   .(ادَّ

لِ  َعن   (َوَشؾَّمَ  َعَؾق هِ  اهللُ َصذَّ ) اهلل َرُشوُل  ََنَى ":  َقاَل  َواِقٍد، ب نِ  اهلل َعب دِ  وَعن       ومِ  َأك   ُُلُ

َحاَيا َد  الضَّ رٍ  َأيِب  ب نُ  اهلل َعب ُد  َقاَل  ،" َثَلٍث  َبع  ُت : َبؽ  َرَة، َذلَِك  َفَذَكر   َصَدَق،: َفَؼاَلت   لَِعؿ 

ُت  ُل  َدفَّ : َتُؼوُل  َعائَِشَة، َشِؿع  َقاٍت  َأه  لِ  ِمن   َأب  ةَ  ال َباِدَيةِ  َأه  َ َحى َحْض  َض   اهلل َرُشولِ  َزَمنَ  األ 

ِخُروا): (َوَشؾَّمَ  َعَؾق هِ  اهللُ َصذَّ ) اهلل َرُشوُل  َفَؼاَل  ،(َوَشؾَّمَ  َعَؾق هِ  اهللُ َصذَّ ) ُقوا ُثمَّ  َثَلًثا، ادَّ  َتَصدَّ

َد  َكانَ  َفَؾّمَّ  ،(َبِؼيَ  بَِّم  ِؼَقةَ  َيتَِّخُذونَ  الـَّاَس  إِنَّ  ،اهلل َرُشوَل  َيا: َقاُلوا َذلَِك، َبع  َش  ، ِمن   األ   َضَحاَياُهم 

: َقاُلوا (َذاَك؟ َوَما): (َوَشؾَّمَ  َعَؾق هِ  اهللُ َصذَّ ) اهلل َرُشوُل  َفَؼاَل  ،ال َوَدكَ  ِمـ َفا َوََي ُؿُؾونَ 

                                                           
ََضاِحي ، باب ما يمكل من ُلوم األضاحي وما يتزود مـفا  -( صحقح البخاري 1)  .(5569، حديث رقم )كتاب  األ 

َ  -( صحقح مسؾم 2) وِم األ  ِل ُُلُ ِي َعن  َأك  ََضاِحي،  َباب َبَقاِن َما َكاَن ِمَن الـَّف  َلِم، كتاب  األ  ِش  ِل اْل  َد َثَلٍث ِف َأوَّ َضاِحي َبع 

ِخِه َوإَِباَحتِِه إَِل َمَتى َصاَء   (.1973) ، حديث رقمَوَبَقاِن َكس 

راب يريدون ادِْص  ، يريد َأَنم َقِدُموا 3) ُة قوم من األَع  ُة بتشديد الػاء : قوم يسرون مجقًعا شًرا خػقًػا ، والدافَّ ادديـة ( الدافَّ

ُقوا هبا فَقـ َتػَع ُأولئك الؼاِدمون هبا. عـد ُقوها وَيَتَصدَّ وم األَضاحي لُقَػر   لبن)لسان العرب  األَضحى فـفاهم عن اد خاِر ُُلُ

 . هـ 1414 - الثالثة: الطبعة ، بروت – صادر دار:  ط (.9/104، مادة : دفف   مـظور

َته بػتح القاء مع كرس ادقم وضؿفا ( )َوََي ُؿُؾوَن( 4) ته : إذا أَذب  ؾ  م وأمج  ح  ، وبضم القاء مع كرس ادقم ، يؼال : مَجَؾ ُت الشَّ

ـه . ) ت ُده  َرج  َتخ   - الزاوي أمحد ضاهر: حتؼقق،  (298/ 1، مادة : مجل  األثر لبن واألثر اُلديث غريب ف الـفايةواش 

 . م1979 - هـ1399 بروت، - العؾؿقة ادؽتبة: ط ، الطـاحي حمؿد حمؿود

( أي : يذيبون 1022/ 2( )ال َوَدَك( بػتح الواو والدال : دشم الؾحم ودهـه الذي يستخرج مـه. )ادعجم الوشقط 5)

 الشحم ويستخرجون دهـه . 



َكَل  َأن   ََنَق َت  ومُ  ُتم  َحاَيا ُُلُ َد  الضَّ َّم ): َفَؼاَل  َثَلٍث، َبع  لِ  ِمن   ََنَق ُتُؽم   إِكَّ ةِ  َأج  افَّ ، الَّتِي الدَّ  َدفَّت 

ِخُروا َفُؽُؾوا ُقوا َوادَّ  .(َوَتَصدَّ

 َأَحُدُكم   َيل ُكُل  َل ):  قال (وشؾم عؾقه اهلل صذ) الـبيأن  )ريض اهلل عـفّم( عؿر ابن عنو      

مِ  ِمن   ِحَقتِهِ  َُل  َق  ُأض  امٍ  َثَلَثةِ  َفو   .(َأيَّ

كؾوا "أن حديث ومن خلل قراءتـا لسقاق هذه األحاديث ومـاشبة كل مـفا يتضح لـا       

ِخُرواقوا وتصدَّ  مل يـسخ أي مـفّم  "حي فوق ثلث ااألض ُلوم واؾل تلك "وحديث  ،" َوادَّ

ؿل بؼوله إكّم كان كل مـفّم ف حال معني، فحقث يؽون الرخاء والسعة يؽون الع، اآلخر

ِخُرواقوا )كؾوا وتصدَّ  :)صذ اهلل عؾقه وشؾم( وحقث يؽون بالـاس جفد وحاجة أو ، (َوادَّ

ل يلكل أحدكم من أضحقته فوق ): صدة وفاقة يؽون العؿل بؼوله )صذ اهلل عؾقه وشؾم(

، ذلك أكه دا َناهم )صذ اهلل عؾقه وشؾم( عن األكل فوق ثلث شللوه ف العام (ثلثة أيام

كـت َنقتـا أن كلكل من األضحقة فوق ثلث ، فؼال )صذ اهلل عؾقه الذي يؾقه ، يا رشول اهلل 

 فد فلردت أن يعقـوا فقفم(بالـاس ج، فنن ذلك العام كان )كؾوا وأضعؿوا وادخرواوشؾم(: 

.  

 ُكُؾوا"( : وشؾم عؾقه اهلل صذ) قوله عـد يؼػون أو يػفؿون أو حيػظون إكّم الـاس وأكثر      

ِعُؿوا ِخُروا َوَأض   األضحقة بتؼسقم الػؼفاء بعض أقوال إل التؼديس يشبه بّم ويـظرون، "وادَّ

 التؼسقم هذا أن عذ،  وأهؾه لإلكسان ثوثؾ،  لإلهداء وثؾث،  لؾػؼراء ثؾث:  أقسام ثلثة إل

 وأن،  الػؼراء كصقب عذ ادضحي َيور أل مـه الؼصد وكان،  لؾتْصف تؼريبقة عؿؾقة هو

 . فضلً  اهلل زاده زاد فؿن ، أضحقته ف بالثؾث ولو خيصفم

 " :َلم قال فاقة بالـاس رأى دا( وشؾم عؾقه اهلل صذ) كبقـا أن عن الـاس من كثر ويغػل   

ى َمن   بَِحنَّ  فل ِمـ ُؽم   َضحَّ بُِل  العامُ  كانَ  فؾّمَّ  َشٌء، مـهُ  بقتِهِ  وف ثالثةٍ  بعَد  ُيص   يا: قالوا ادُؼ 

                                                           

ََضاِحي،  كتاب -( صحقح مسؾم 6) ِي  ِمنَ  َكانَ  َما َبَقانِ  َباب األ  لِ  َعن   الـَّف  ومِ  َأك  ََضاِحي ُُلُ َد  األ  لِ  ِف  َثَلٍث  َبع  َلِم، َأوَّ ِش   اْل 

ِخهِ  َوَبَقانِ   ( .1971، حديث رقم ) َصاءَ  َمَتى إَِل  َوإَِباَحتِهِ  َكس 

كتاب األضاحي عن رشول اهلل )صذ اهلل عؾقه وشؾم( ، باب كراهقة أكل األضحقة فوق ثلثة أيام ،  –( شـن السمذي 7)

 ( .1509حديث رقم )



ـا كّم كػَعُل ! اهلل رشوَل  ِخروا: وَأض ِعؿوا، ُكؾوا،: قاَل  ادايَض؟ العامَ  َفَعؾ   العامَ  ذلَك  فنِنَّ  وادَّ

ٌد، بالـَّاسِ  كانَ  ُت  َجف   بؼوله العؿل يؽون والسعة الرخاء يؽون فحقث ،" فقفا عقـواتُ  أن   فلَرد 

 أو وحاجة جفد بالـاس يؽون وحقث، "وادخروا وتصدقوا كؾوا"(: وشؾم عؾقه اهلل صذ)

 بعد يصبحن فل مـؽم ضحى من "( : وشؾم عؾقه اهلل صذ) بؼوله العؿل يؽون وفاقة صدة

 . "َشء مـه بقته وف ثالثة

قة التوشعة عذ الػؼراء وادحتاجني وإكرامفم بالـصقب األوفر من عذ أكـا كمكد عذ أمه

 حني( عـفا اهلل ريض) عائشةَ  السقدةَ ( وشؾم عؾقه اهلل صذ) ـاكبق   شلل األضحقة ، فعـدما

 عؾقه اهلل صذ) َقاَل . َكتُِػفا إِلَّ  ِمـ َفا َبِؼيَ  َما:  قالت ِمـ َفا؟( َبِؼيَ  )َما: َلا فؼال،  صاة ذبحوا

َفا )َبِؼيَ (: ؾموش  لإلكسان دخريُ  الذي هو به تصدقويُ  عطىيُ  فالذي، َكتِِػَفا(  َغر   ُكؾ 

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ:  وتعال شبحاكه اُلق يؼول حقث،  وَيده
 . َّمب

 فؼال،  العقد أيام ف وادساكني الػؼراء عذ التوشعة عذ (وشؾم عؾقه اهلل صذ) كبقـا حثـا وقد

 ول عؾقفم ووشعوا أعطوهم أي، القوم(  هذا ف )أغـوهم(: وشؾم عؾقه اهلل صذ)

القوم، فالـعم تزيد بالشؽر، وتزول  هذا ف السمال إل مـفم أو حتوجوه أحًدا تضطروا

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱ: باجلحود والؽػران، حقث يؼول اُلق شبحاكه
 حسُّٱ، ويؼول شبحاكه :  َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ
 جغ مع  جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص  مس خس
 جل مك لك خك  حك مقجك حق مف خف جفحف مغ
مٍ  ِمن   ، ويؼول كبقـا )صذ اهلل عؾقه وشؾم(: )َما َّ هل مل خل حل بُِح  َيو   ُيص 

                                                           

 (.2470قم )كتاب الـؽاح ، حديث ر –( شـن السمذي 8)

 .96( الـحل : 9)

 (.2133كتاب زكاة الػطر ، حديث رقم ) –( شـن الدارقطـي 10)

 .7( إبراهقم : 11)

 .38( حمؿد : 12)



ا َفَقُؼوُل  َيـ ِزلَنِ  َمَؾَؽانِ  إِلَّ  فِقهِ  ال ِعَبادُ  طِ  مَّ الؾف َأَحُدمُهَ طِ  مَّ الؾف اآلَخرُ  َوَيُؼوُل  َخَؾًػا، ُمـ ِػًؼا َأع   َأع 

َوامٍ  ِعـ َد  هلل ، ويؼول )صذ اهلل عؾقه وشؾم(: )إِنَّ ًػا(َتؾَ  ُُم ِسًؽا َها كَِعًّم  َأق   َكاُكوا َما ِعـ َدُهم   ُيِؼر 

ُوُهم   َفنَِذا َيَؿؾ وُهم   مَل   َما الـَّاِس، َحَوائِِج  ِف  ( إَِل  ِعـ ِدِهم   ِمن   َكَؼَؾَفا َمؾَّ ِهم  ِ  .َغر 

*    *    * 

 

                                                           

َطى َواتََّؼى –( صحقح البخاري13) ا َمن  َأع  ـَى  كتاب الزكاة ، باب قوله تعال: )َفَلمَّ س  َق بِاُل ُ ىَوَصدَّ َ ُه لِؾ ُقرس  ُ ( َفَسـَُقرس 

 (.1442حديث رقم )

 ( ، ط : دار اُلرمني، الؼاهرة .8350حديث رقم ) 8/186ؾطزاين ل( ادعجم األوشط 14)
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