
 

 الرحَم الرحمن هللا بسم

 الجحرَر حزب أمَر الرشجة أبو خلَل بن عطاء الجلَل العالم أجوبة سلسلة

 "فقهٍ" الفَسبوك علً صفحجه رواد أسئلة علً

 سؤال جواب

 «عَطَاءً دَامَ مَا الْعَطَاءَ خُذُوا» حدٌث تخرٌج

 رباع سلٌمان إلى

 : السؤال

 ..وبركاجه هللا ورحمة علَكم السالم

ٌ   وأن وَرضً َحب لما َوفقك وأن بالصحة َمدكم أن هللا نسأل  النصر َدكم علً َجر

 .لدَنه وإعزاز والجمكَن

 به سجداللواال والضعف والقوه الصحة حَث من الحدَث هذا جخرَج حضرجكم من أرجو

 فَإِذَا ،عَطَاءً دَامَ مَا اءَالْعَطَ خُذُوا» : َ قُىلُ  اللهِ ر سُىل  س مِعْثُ: ق ال  ،ج ب ل بْنِ مُع اذِ ع نْ لكم، وشكرا

 الْإِسْلَامِ رَحَى إِنَّ أَلَا ،وَالْحَاجَةَ الْفَقْرَ ٌَمْنَعْكُمُ ؛بِتَارِكٍِهِ وَلَسْتُمْ ،تَأْخُذُوهُ فَلَا الدٌِّنِ فًِ رِشْوَةً صَارَ

 إِنَّهُ أَلَا ،الْكِتَابَ تُفَارِقُوا فَلَا ،سٍََفْتَرِقَانِ انَوَالسُّلْطَ الْكِتَابَ إِنَّ أَلَا ،دَارَ حٍَْثُ الْكِتَابِ مَعَ فَدُورُوا ،دَائِرَةٌ

 أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ ،قَتَلُوكُمْ عَصٍَْتُمُوهُمْ إِنْ ،لَكُمْ ٌَقْضُونَ لَا مَا لِأَنْفُسِهِمْ ٌَقْضُونَ أُمَرَاءُ عَلٍَْكُمْ سٍََكُونُ

ْف  ،اللهِ ر سُىل  َ ا: ق الُىا .«أَضَلُّوكُمْ  نُشِرُوا ،مَرٌَْمَ ابْنِ عٍِسَى أَصْحَابُ صَنَعَ كَمَا» : ق ال  ؟صْن عُن  كُ 

 .«اللهِ مَعْصٍَِةِ فًِ حٍََاةٍ مِنْ خٍَْرٌ اللهِ طَاعَةِ فًِ مَوْتٌ ،الْخَشَبِ عَلَى وَحُمِلُوا ،بِالْمَنَاشٍِرَ

 

 :الجواب

 وبركاجه هللا ورحمة السالم وعلَكم

 سندها رجال أخري رواَة هل إن وقَل... ضعفا   سنده رجال بعض فٍ إن عنه قَل الحدَث هذا

 :ثقات

 :ـه911 المجوفٍ السَوطٍ الدَن جالل لمؤلفه( األحادَث )جامع فٍ جاء -1

 ولستم ،تأخذوه فال الدٌن على رشوة صار وإذا ،عطاء دام ما العطاء خذوا» 11841 -

 إن أال ،دار حٌث الكتاب مع فدوروا دائرة اإلسالم رحى إن أال ،والحاجة الفقر ٌمنعكم بتاركٌه

 ما ألنفسهم ٌقضون أمراء علٌكم سٌكون إنه أال ،الكتاب تفارقوا فال ،سٌفترقان والسلطان الكتاب

 ؟نصنع كٌف هللا رسول ٌا قالوا ،أضلوكم أطعتموهم وإن قتلوكم عصٌتموهم إن ،لكم ٌقضون ال

 طاعة فً موت ،الخشب على وحملوا المناشٌرب نشروا ،مرٌم ابن عٌسى أصحاب صنع كما :قال

ا: بسند معاذ عن ٍ)الطبران «هللا معصٌة فً حٌاة من خٌر هللا ن  ث  دَّ ْعقُوب   بن َُوُسف   بن اْلق اِسمُ  ح   َ 

، ٍُّ ْلِخ ا اْلب  ن  ث  دَّ ٍُّ  ح  لِ ، ُحْجر   بن ع  ٌُّ ِز ْرو  ث ن ا ح اْلم  دَّ ح  ابُ  و  طَّ ِعَد   بن خ  ، س  ٍُّ ْشقِ م  نُ  الدِّ َْ اْلُحس  اق   بن و   إِْسح 
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، ٌُّ ِر ْسج  ا: ق اال الجُّ ن  ث  دَّ امُ  ح  ، بن ِهش  ار  مَّ ث ن ا: ق اال ع  دَّ ْبدُ  ح  ِ  ع  ْبدِ  بن هللاَّ نِ  ع  ْحم  ِزَد   بن الرَّ ، بن َ  ابِر  نِ  ج   ع 

ِضَنِ  ، بن اْلو  اء  ط  نْ  ع  ، بن َ ِزَد   ع  د  ْرث  نْ  م  اذِ  ع  ، بن ُمع  ب ل  ِمْعتُ : ق ال   ج  ُسول   س  ِ  ر  قُولُ  ، هللاَّ  َ... 

 ،معاذ من َسمع لم مرثد بن َزَد: (3/818) ٍالهَثم قال ،(14399) ٍالطبران أخرجه

: ا  أَض وأخرجه .ثقات رجاله وبقٌة جماعة وضعفه وغٌره حبان ابن وثقه عطاء بن والوضٌن

 وكما .(729 رقم ،8/28) الصغَر فٍ والطبرانٍ (،438 رقم ،1/179) َنالشامَ فٍ الطبرانٍ

 .آخرَن رجال عند ثقة بعضهم ولكن الحدَث، رجال بعض عند مقال فَهم السند رجال عضفب جري

 البوصَرٌ إسماعَل بن بكر أبٍ بن أحمد الحافظ لمؤلفه )المهرة الخَرة )إجحاف فٍ وجاء -8

 :هـ828 سنة المجوفً

 إذاف عطاء، دام ما العطاء خذوا»:  هللا رسول عن عنه هللا رضٍ جبل بن معاذ عن[ 7371]

 رحى وإن أال والفقر، المخافة ذلك من ٌمنعكم بتاركٌه ولستم تأخذوا، فال الدٌن على رشوة صار

 والكتاب السلطان وإن أال ٌدور، حٌث الكتاب مع فدوروا دائرة، اإلسالم رحى وإن دائرة اإلٌمان

 وإن كم،أضلو أطعتموهم إن أمراء، علٌكم سٌكون إنه أال الكتاب، تفارقوا فال أال سٌفترقان،

 مرٌم، ابن عٌسى أصحاب صنع كما: قال هللا؟ رسول ٌا نصنع كٌف: قالوا قتلوكم عصٌتموهم

 .«هللا معصٌة فً حٌاة من خٌر هللا طاعة فً موت بالمناشٌر، ونشروا الخشب، على حملوا

 بن أحمد ورواه ضعٌف، وهو الدمشقٍ، العزَز عبد بن سوَد عن راهوَه بن إسحاق رواه

 .واحد ولفظهما ثقات، ورواته منٌع،

 .ثقات فهم منَع بن أحمد رواَة سند وأما ضعَفة، الرواَات بعض فإن جري وكما

 .وأحكم أعلم وهللا الكفاَة، ذلك فٍ َكون أن آمل

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 ـه1221 والش 89

 م11/83/8888الموافق 

 

 :الفٌسبوك على)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2645771419002199 
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