سلسلة الفتاوى احلديثية

الرقم املسلسل 5 :

جامعة السعيد بكراتيش

وسال:
اسدحثیاکایکدرہجےہ؟ابوحاہلعلطمرفامںیئ"سمنوا ضحاياكم ؛ فإهنا عىل الرصاط مطا ياكم"اوراساکیھب"اطلبوا
العلم ولوكان بالسني"۔
اسلئادمحاالزرھی

اوجلابابہمساعتیل
دحثی" سمنوا ضحاياكم ؛ فإهنا عىل الرصاط مطا ياكم "اکدرہج:
وسال ںیم ذرکرکدہ یلہپ دحثی "ونمسااحضایمک ۔۔۔۔۔"فلتخم اافلظ ےک اسھت ذریخہ ااحدثی ںیم اس وہفمم ےک اسھت ےہ نج ںیم
ارثکتیبتکریسفتوریغہقلعتمابدحلثیےسریغبدنسےکںیہ،وج ہکذلیںیمرظناقرنیئےہ۔

 1ـ ـ ـ " سمنوا ضحاياكم ؛ فإهنا مطاياكم عىل الرصاط "حیش اوب ااسہم میلس نب دبع اہلل االہلیل "بہجۃ اانلرظنی رشح رای ض
ااصلنیحل"513/1:رپےتھکلںیہ"اسیکدنسںیہنےہ"
 2ـ ـ ـ "عظموا أضحياكم فإهنا عىل الرصاط مطاياكم"(نزهة املجالس ومنتخب النفائس للصفوري ت 948ـه
ط  :املطبعة الكاستلية)
زنۃہ ااجملسلذموکرہ ابالاتکب سجںیمہی دحثیذموکرےہ "ااحدثی وموضہع(نجیک وکیئالصںیہنےہ )ےس ایٹوہیئ
ےہ،اسیجہکدبعاولاہبدبعافیطلل(وہنجںےن"ااقملدصاہنسحلللسجاوی"اکدقمہماھکلےہ)ررطمقازںیہ:
"فإنه مشحون باملوضوعات  ،وبام ال أصل له من احلكايات"( املقاصد احلسنة  :ي  ،ط  :دار
الكتب العلمية بريوت )
 3ـ ـ ـ "عظموا ضحاياكم فإهنا عىل الطريق مطاياكم" (خالصة البدر املنري /333/2 :ط  :مكتبة الرشد) انبنقلم
اشیعفم408ھےتھکلںیہاسیکوکیئالصںیہنےہ۔
 4ـ ـ ـ "استجيدوا ضحاياكم فإهنا مطاياكم عىل الرصاط"(الغنية لطالبي طريق احلق عزوجل  148/1 :ط  :دار
الكتب العلمية )
 5ـ ـ ـ "أحسنوا ضحاياكم فإهنا مطاياكم يوم القيامة"(أيضا ) اندوونںدحوثیںوکخیشدبعااقلدرالیجینم361ھےنالغنیۃںیم
اقیلعتلقنایکےہ،وجہکراجدنسےکانولعمموہےنیکوہجےسدحمنیثےکزندکیفیعضےہ۔
 6ـ ـ ـ "استرشفوا ضحاياكم فإهنا عىل الرصاط مطاياكم"( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جلار اهلل
الزخمرشي ت 539ـه  ، 55/4 :الصافات  ، 103 :ط  :دارا لكتاب العريب  ،و غرائب القرآن ورغائب
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الفرقان للنيسابوري ت 950ـه  ، 533/5 :الصافات ، 103 :ط  :دار الكتب العلمية) اسوکیھبالعہماجر
اہللزرشخمیم354ھےنریغبدنسلقنایکےہذہلاراجلدنسولعممہنوہےنیکانبرپاساکیھبویہ مکوہا۔
 3ـ ـ ـ وقلت لشيخنا أيب القاسم  :أخربكم أبو الفتح سامل بن عبد اهلل بن عمر القريش قراءة عليه وأنت تسمع،
أنبأ أبو عبد اهلل احلسني بن حممد بن احلسني الكتبي احلاكم  ،أنبأ الشيخ أبو أسامة بسطام بن شامة الشامي
القديس وكان إمام اجلامع هبراة  ،ثنا أبو عبد اهلل برش بن حممد املزين احلافظ إمالء  ،ثنا حممد بن عبد اهلل
املخلدي  ،ثنا عبد املجيد بن إبراهيم الغوسجي بمرو  ،ثنا حممد بن املكي  ،ثنا عبد اهلل بن املبار  ،عن
حييى بن عبيد اهلل قال  :سمعت أيب يقول  :سمعت أبا هريرة يقول  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
"استفرهوا ضحاياكم فإهنا مطاياكم عىل الرصاط"( املنتقى من مسموعات مرو( خمطوط ) لضياء الدين
املقديس ت 643ـه  )106/1 :زینالمہظحےئیجیک"ادتلونییفاابخرزقونی"/912/5:رتہمجدبعاہللنبارملزابنط:دارابتکل
الغلمیۃ)
اسہلسلسںیمذموکرہابالاستااحدثیاکییہینعمںیمفلتخماافلظےکاسھتذریخہااحدثیںیم(سجکتامہریراسیئنکممیھت)
ںیمہش ےکدعبیلمںیہ،نجںیم وساےئ"ارفتسوھااحضایمک۔۔۔۔" ےکیسکیکدنسںیہنےہ۔بجدنسںیہنوتالاحمہل ہییھبوموضعای
مکےسمکفیعضرضورںیہ،ذلیںیماہمئاقندیکاقیقحتتیکروینشںیمانااحدثیاکاجزئہےئیجیل:

ذموکرہابالااحدثی(نجیکدنسےہ"ارفتسوھااحضایمک۔۔۔")اورااحدثیِاضفلئاہیحضاہمئاقن ِددحثییکرظنںیم:

اوبرکبانبارعلیبم385ھیکقیقحت:
وقال ابن العريب يف رشح الرتمذي  :ليس يف فضل األضحية حديث صحيح  ،وقد روى الناس
فيها عجائب مل تصح منها قوله "اهنا مطايا كم اىل اجلنة"(.عارضة األحوذي  299/6 :أبواب األضاحي ،
باب ما جاء يف فضل األضحية  ،ط  :دار الكتب العلمية )
رقابینےکاضفلئےکابرےںیموکیئدحثیحیحصںیہن،اسےئیلہکولوگںےناسےکابرےںیمبیجعوبی  ریغحیحص
ااحدثیوہشمررکدیںیہ،انچہچنانیہںیمےساکی("رقابینےکاجونرتنجںیماجےنےکےیلاہمتریوسارایںںیہ)یھبےہ۔

العہمانبالصحم685ھیکقیقحت:
"عظموا ضحاياكم فإهنا عىل الرصاط مطاياكم" .قال ابن الصالح  :إن هذا احلديث غري معروف
وال ثابت فيام علمناه( .املقاصد احلسنة للسخاوي ت 802ـه  109/114/1 :ط  :دار الكتاب العريب
بريوت )
ینعیامہرےملعںیمہیدحثیریغرعموفےہ۔

العہماخسویم209ھیکقیقحت:
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العہم اخسویؒ دحثی ےک دیمان ںیم ااہتنیئ دور رس واعق وہےئ ںیہ  ،وصخاص ااحدثی وموضہع  ،ہفیعض اورزابنِ زد اعم ( ااحدثی
وہشمرہ) رپدرتسسرےتھکںیہ،انچہچناوہنںےندحثی"ارفتسوہا۔۔۔۔"وک"راویدحثی"یحینبدیبعاہلل"وک آتفرقاردےتیوہےئفیعض
رقاردایےہ۔المہظحرفامےیئ:
"اس َت ْف ِرهوا َضحاياكُم َ ،ف ِإهنا م َطاياكُم َع َىل الرص ِ
اط"  ،أسنده الديلمي من طريق ابن املبار عن
ْ ُ
هَ َ َ ْ
َ َ ْ
ر َ
اّلل  ،عن أبيه عن أيب هريرة رفعه هبذا  ،و"حييى ضعيف جدا"(.أيضا)
حييى بن عبيد ه

العہمانبرجحم439ھیکقیقحت:
حديث" :عظموا ضحاياكم؛ فإهنا عىل الرصاط مطاياكم"  ،مل أره.......قلت :أخرجه صاحب "مسند
الفردوس" من طريق ابن املبار  ،عن حييى بن عبيد اهلل بن موهب ،عن أبيه ،عن أيب هريرة رفعه :استفرهوا
ضحاياكم؛ فإهنا مطاياكم عىل الرصاط ،وحييى ضعيف جدا(.تلخيص احلبريالبن حجر ت 952ـه :
 1853/342/4ط  :دار الكتب العلمية)

العہمویسیطم211ھیکقیقحت:
العہمویسیطققحمِزامںےنیھباسدحثیوکہلمجافعضءںیمامشرایکےہانچہچنوہررطمقازںیہ:
"اس َت ْف ِرهوا َضحاياكُم َف ِإهنا م َطاياكُم َع َىل الرص ِ
اط" الديلمي من طريق حييى بن عبيد اهلل  ،عن
ْ ُ
َ َ ْ هَ َ َ ْ
ر َ
أبيه ،عن أيب هريرة  ،وحييى ضعيف (.الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة  93/31/1 :ط :
عامدة شؤون املكتبات)

لشي
ا خإامسعیلنبدمحمالعجلونارجلاحم 1169هیکقیقحت:

العہمعجلوینےنیھبیہیراےئاایتخریکےہ۔انچہچنوہاسدحثیوکذرکرکےنےکدعبررطمقازںیہ:

"رواه الديلمي بسند ضعيف جدا عن أيب هريرة رفعه (".....................كشف اخلفاء
ومزيل االلباس عام اشتهر من االحاديث عىل ألسنة الناس  333/121/1 :ط  :دار الكتب
العلمية )
ہکبج"ومظعااحضایمک۔۔۔"ےکابرےویہاہکےہوجاخسویؒیکراےئےہ۔
الخہص الکم ہی ےہ ہک رقابین ےک اضفلئ ےس قلعتم ارثک ااحدثی فیعض ںیہ ہکبج ذموکرہ ابال دحثی ااہتنیئ فیعض ےہ اسیجہک اہمئ
نیققحمیکقیقحتےساظرہےہ۔

ہیبنت:
اتمہاسدحثیےکفیعض ورمدودوہےن اکہیبلطمیھبںیہنہکرقابیناکاجونردالبالتپ،البیو زمکوروہ ،ہکلبرقابینےکاجونروکوماٹ
اتزہوہاناچےیہ،ویکہکنذموکرہابالدحثی(اہچض فیعضےہ)اکوہفممرقآنوا تا عاعاور ساسےکالخفںیہنہکلبزںیمالصیھبیہیےہ
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ہکاصفرھتسیایھچرظنوکاھبینوایلوہ۔زمدیربآں درگیااحدثیہحیحصاوراحصہبواتنیعبےکلمعےسیھبہیاثتبےہ۔انچہچناخبریرشفی
ںیم"اوباامہمنبلہسریضاہللاعتیل"ےساقیلعتوقنملےہ :":كنا نسمن األضحية باملدينة وكان املسلمون يسمنون(".اخبری:
100/7ط:داروطقااجنلۃ)

دورسیدحثی"اطلبوا العلم ولوكان بالسني"اکدرہج :
ل
بس ےس یلہپ ابت وت ہی ہک اسلئ ےس ےنھکل ںیم استحم وہ ایگ ےہ (اسمجۃ اہلل واانلس انیعمج) دحثی ںیم وموجد اافلظ "ا ین (ینعمب
نیچ)"ںیہہنہک"انیسل"(ینعمبرعیبےکرحوفیجہتاکابروہاںرحف)
دورسی ابت ہی ہک ذریخہ ااحدثی ںیم ںیہک یھب اس دحثی ںیم ارقح وک "اکن" ےک اافلظ ںیہن ےل  ،وت حیحص دحثی ویں وہیگ "اطلبوا
ل
املعلوولاب ین "۔
آےیئاباسدحثیاکدرہجولعممرکےتںیہ۔

العہماوبرکبادمحنبرمعوازبلارم929ھیکقیقحت:
حديث أيب العاتكة " :اطلبوا العلم ولو بالصني" ال يعرف أبو العاتكة وال يدرى من أين هو ،فليس هلذا احلديث
أصل"(مسند البزار  85/164/1 :ط  :مكتبة العلوم واحلكم) اوبااعلہکتراویاسںیمریغرعموفےہ،ذہلااسدحثیوکیئ
الصںیہن۔

العہمیقہیبم834ھیکقیقحت:
"هذا حديث متنه مشهور  ،وأسانيده ضعيفة  ،ال أعرف له إسنادا يثبت بمثله احلديث ـ ـ ـ واهلل أعلم
ـ ــ"(املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي ت 459ـهـ  325/241/1 :ط  :دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي كويت ،
وشعب اإليامن له  1543/183/3 :ط  :مكتبة الرشد)
اسدحثیاکنتموتولوگںںیموہشمرےہ،نکیلاسیکبساانسدفیعضںیہ۔
زینالعہمدمحمویسنوجوپنریؒاسےکابرے(اآللیلاوثنملرۃ  ) 976تہبطسبولیصفتےسالکمایکےہ،انچہچنوہ ررطمقازںیہ:
"اکیفیعضدحثیےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انبابحنےتہکںیہ"ابلطالالصہل"وذرکہانباوجلزییفاضوموضاعت۔
الصواب من اهلل ورسوله  ،واخلطأ مني ومن الشيطان
كتبه
ابن سعيد النعامين
1433/11/26ـه

