بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال

تخريج حديث «خُﺬُوا اﻟْﻌَﻄَﺎﺀَ ﻣَﺎ دَاﻡَ ﻋَﻄَﺎﺀً»
إﻟى سليﻣﺎن ربﺎع
اﻟسؤال:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
نسأل هللا أن يمدكم بالصحة وأن يوفقك لما يحب ويرضى وأن يجري على يدكم النصر
والتمكين وإعزاز لدينه.
أرجو من حضرتكم تخريج هذا الحديث من حيث الصحة والقوه والضعف واالستدالل به
وشكرا لكم ،عﻦْ مُعاذِ بْﻦِ جﺒﻞ ،ﻗال :سﻤِعْﺖُ رسُﻮل اللهِ صلى هللا عليه وسلم يقُﻮلُ« :خُﺬُوا اﻟْﻌَﻄَﺎﺀَ ﻣَﺎ
دَاﻡَ ﻋَﻄَﺎﺀً ،ﻓَﺈِﺫَا ﺻَﺎرَ رِﺷْﻮَﺓً ﻓِﻲ اﻟﺪِّيﻦِ ﻓَلَﺎ تَﺄْخُﺬُوﻩُ ،وَﻟَﺴْﺘُﻢْ بِﺘَﺎرِﻛِﻴﻪِ؛ يَﻤْﻨَﻌْﻜُﻢُ اﻟْﻔَﻘْﺮَ وَاﻟْﺤَﺎجَﺔَ ،ﺃَﻟَﺎ إِنَّ
رَحَى اﻟْﺈِسْلَﺎﻡِ دَاﺋِﺮَﺓٌ ،ﻓَﺪُورُوا ﻣَﻊَ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ حَﻴْﺚُ دَارَ ،ﺃَﻟَﺎ إِنَّ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ وَاﻟﺴُّلْﻄَﺎنَ سَﻴَﻔْﺘَﺮِﻗَﺎنِ ،ﻓَلَﺎ تُﻔَﺎرِﻗُﻮا
اﻟْﻜِﺘَﺎبَ ،ﺃَﻟَﺎ إِﻧَّﻪُ سَﻴَﻜُﻮنُ ﻋَلَﻴْﻜُﻢْ ﺃُﻣَﺮَاﺀُ يَﻘْﻀُﻮنَ ﻟِﺄَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻣَﺎ ﻟَﺎ يَﻘْﻀُﻮنَ ﻟَﻜُﻢْ ،إِنْ ﻋَﺼَﻴْﺘُﻤُﻮﻫُﻢْ ﻗَﺘَلُﻮﻛُﻢْ،
وَإِنْ ﺃَﻃَﻌْﺘُﻤُﻮﻫُﻢْ ﺃَﺿَلُّﻮﻛُﻢْ» .ﻗالُﻮا :يا رسُﻮل اللهِ ،كﻴْﻒ نﺼْﻨﻊُ؟ ﻗال« :ﻛَﻤَﺎ ﺻَﻨَﻊَ ﺃَﺻْﺤَﺎبُ ﻋِﻴﺴَى ابْﻦِ
ﻣَﺮْيَﻢَ ،ﻧُﺸِﺮُوا بِﺎﻟْﻤَﻨَﺎﺷِﻴﺮَ ،وَحُﻤِلُﻮا ﻋَلَى اﻟْﺨَﺸَﺐِ ،ﻣَﻮْﺕٌ ﻓِﻲ ﻃَﺎﻋَﺔِ اﻟلﻪِ خَﻴْﺮٌ ﻣِﻦْ حَﻴَﺎﺓٍ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺔِ
اﻟلﻪِ».
اﻟجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته
هذا الحديث ﻗيل عنه إن في بعض رجال سنده ضعفا ...وﻗيل إن له رواية أخرى رجال سندها
ثقات:
 -1جاء في (جامﻊ األحاديث) لمؤلفه جالل الدين السيوطي المتوفي 911هـ:
 « 11863خﺫوا اﻟﻌطﺎء ﻣﺎ داﻡ ﻋطﺎء ،وإﺫا ﺻﺎر رﺷوﺓ ﻋلى اﻟدين ﻓال تﺄخﺫوﻩ ،وﻟستﻡبتﺎرﻛيﻪ يﻣﻧﻌﻛﻡ اﻟﻔﻘر واﻟحﺎجﺔ ،ﺃال إن رحى اإلسالﻡ داﺋرﺓ ﻓدوروا ﻣﻊ اﻟﻛتﺎب حيث دار ،ﺃال إن
اﻟﻛتﺎب واﻟسلطﺎن سيﻔترﻗﺎن ،ﻓال تﻔﺎرﻗوا اﻟﻛتﺎب ،ﺃال إﻧﻪ سيﻛون ﻋليﻛﻡ ﺃﻣراء يﻘﺿون ألﻧﻔسﻬﻡ ﻣﺎ
ال يﻘﺿون ﻟﻛﻡ ،إن ﻋﺻيتﻣوﻫﻡ ﻗتلوﻛﻡ وإن ﺃطﻌتﻣوﻫﻡ ﺃﺿلوﻛﻡ ،ﻗﺎﻟوا يﺎ رسول هللا ﻛيف ﻧﺻﻧﻊ؟
ﻗﺎل :ﻛﻣﺎ ﺻﻧﻊ ﺃﺻحﺎب ﻋيسى ابن ﻣريﻡ ،ﻧﺷروا بﺎﻟﻣﻧﺎﺷير وحﻣلوا ﻋلى اﻟخﺷب ،ﻣوﺕ ﻓﻲ طﺎﻋﺔ
هللا خير ﻣن حيﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺻيﺔ هللا» (الطبراني عن معاذ بسند :ح َّدثنا ْالقاسِ ُم بن يُوسُف بن يعْ قُوب

ْالب ْلخِيُّ  ،ح َّدثنا علِيُّ بن حُجْ ر ْالمرْ و ِزيُّ  ،ح وح َّدثنا خ َّطابُ بن سعِيد ال ِّدم ْشقِيُّ  ،و ْال ُحسيْنُ بن إِسْ حاق
هللا بن ع ْب ِد الرَّ حْ م ِن بن ي ِزيد بن ج ِابر ،ع ِن
ال ُّتسْ ت ِريُّ  ،ﻗاال :ح َّدثنا هِشا ُم بن عمَّار ،ﻗاال :ح َّدثنا ع ْب ُد َّ ِ
ين بن عطاء ،عنْ ي ِزيد بن مرْ ثد ،عنْ مُعا ِذ بن جبل ،ﻗال :سمِعْ ُ
هللا صلى هللا عليه
ت رسُول َّ ِ
ْالوضِ ِ
وسلم ،يقُو ُل...
أخرجه الطبراني ( ،)16599ﻗال الهيثمي ( :)238/5يزيد بن مرثد لم يسمﻊ من معاذ،
واﻟوﺿين بن ﻋطﺎء وثﻘﻪ ابن حبﺎن وغيرﻩ وﺿﻌﻔﻪ جﻣﺎﻋﺔ وبﻘيﺔ رجﺎﻟﻪ ثﻘﺎﺕ .وأخرجه أيضا:
الطبراني في الشاميين ( ،379/1رﻗم  ،)658والطبراني في الصغير ( ،42/2رﻗم  .)749وكما
ترى فبعض رجال السند فيهم مقال عند بعض رجال الحديث ،ولكن بعضهم ثقة عند رجال آخرين.
 -2وجاء في (إتحاف الخيرة المهرة( لمؤلفه الحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري
المتوفى سنة 840هـ:
[ ]7571عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :خﺫوا اﻟﻌطﺎء
ﻣﺎ داﻡ ﻋطﺎء ،ﻓﺈﺫا ﺻﺎر رﺷوﺓ ﻋلى اﻟدين ﻓال تﺄخﺫوا ،وﻟستﻡ بتﺎرﻛيﻪ يﻣﻧﻌﻛﻡ ﻣن ﺫﻟك اﻟﻣخﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻘر ،ﺃال وإن رحى اإليﻣﺎن داﺋرﺓ وإن رحى اإلسالﻡ داﺋرﺓ ،ﻓدوروا ﻣﻊ اﻟﻛتﺎب حيث يدور ،ﺃال
وإن اﻟسلطﺎن واﻟﻛتﺎب سيﻔترﻗﺎن ،ﺃال ﻓال تﻔﺎرﻗوا اﻟﻛتﺎب ،ﺃال إﻧﻪ سيﻛون ﻋليﻛﻡ ﺃﻣراء ،إن
ﺃطﻌتﻣوﻫﻡ ﺃﺿلوﻛﻡ ،وإن ﻋﺻيتﻣوﻫﻡ ﻗتلوﻛﻡ ﻗﺎﻟوا :ﻛيف ﻧﺻﻧﻊ يﺎ رسول هللا؟ ﻗﺎل :ﻛﻣﺎ ﺻﻧﻊ
ﺃﺻحﺎب ﻋيسى ابن ﻣريﻡ ،حﻣلوا ﻋلى اﻟخﺷب ،وﻧﺷروا بﺎﻟﻣﻧﺎﺷير ،ﻣوﺕ ﻓﻲ طﺎﻋﺔ هللا خير ﻣن
حيﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺻيﺔ هللا».
رواه إسحاق بن راهويه عن سويد بن عبد العزيز الدمشقي ،وﻫو ﺿﻌيف ،ورواﻩ ﺃحﻣد بن
ﻣﻧيﻊ ،ورواتﻪ ثﻘﺎﺕ ،ولفظهما واحد.
وكما ترى فإن بعض الروايات ضعيفة ،وأما سند رواية أحمد بن منيﻊ فهم ثقات.
آمل أن يكون في ذلك الكفاية ،وهللا أعلم وأحكم.
ﺃخوﻛﻡ ﻋطﺎء بن خليل ﺃبو اﻟرﺷتﺔ
 09شوال 1441هـ
الموافق 2020/05/31م
رابط اﻟجواب ﻣن ﺻﻔحﺔ األﻣير (حفظه هللا) ﻋلى اﻟﻔيسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2645771419002199

ﻣوﻗﻊ حزب اﻟتحرير

ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻛتب اإلﻋالﻣﻲ اﻟﻣرﻛزي

ﻣوﻗﻊ جريدﺓ اﻟرايﺔ

ﻣوﻗﻊ إﻋالﻣيﺎﺕ حزب اﻟتحرير

ﻣوﻗﻊ اﻟخالﻓﺔ
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