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

حديث "ال يأتي زمان إال الذي بعده شر منه"
فيه شبهة تعارض مع حديث عودة الخالفة
إلى الرياحي أبوا فاطمة
السؤال:
أخي في هللا أمير حزب التحرير ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ما صحة هذا الحديث وإن كان صحيحا نرجو منك الشرح وجزاك هللا كل خير
حديث الزبير بن عدي رحمه هللا قال" :أتينا أنس بن مالك رضي هللا عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج،
فقال" :اصبروا فإنه ال يأتي زمان إال والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ،سمعته من نبيكم ﷺ" .رواه البخاري
الجواب:
أذكر بأمرين في األصول لتوضيح الجواب:
في البداية ِّ
 -1إذا كان في األدلة شبهة التعارض فيُعمد إلى الجمع بين األدلة ألن إعمال الدليلين أولى من إهمال
أحدهما.
 -2فإن تعذر الجمع يُعمد إلى الترجيح بين األدلة وفق قواعد الترجيح.
واآلن نجيب على السؤال:
أخرج البخاري عن ُّ
اج ،فَقَا َل:
َس بْنَ َمالِّكٍّ  ،فَ َ
الزبَي ِّْر ب ِّْن َعدِّيٍّ ،قَا َل :أَت َ ْينَا أَن َ
ش َك ْونَا ِّإلَ ْي ِّه َما ن َْلقَى ِّمنَ ال َح َّج ِّ
س ِّم ْعتُهُ ِّم ْن نَ ِّب ِّي ُك ْم ﷺ .هذا الحديث
ص ِب ُروا ،فَ ِإنَّهُ الَ يَأْتِي َ
«ا ْ
علَ ْي ُك ْم َز َمان ِإ َّال الَّذِي بَ ْع َدهُ شَر ِم ْنهَُ ،حتَّى ت َ ْلقَ ْوا َربَّ ُك ْم» َ
يفيد أن كل زمان شر من الذي قبله.
وهذا الحديث فيه شبهة التعارض مع أحاديث أخرى:
أ -فيه شبهة تعارض مع حديث عودة الخالفة وهي خير من الملك الجبري الذي سبقها:
سو ُل َّ ِّ
ّللا ﷺ...« :ث ُ َّم تَكُونُ ُم ْلكا َجب ِْريَّة فَتَكُونُ َما
أخرج أحمد في مسنده عن حذيفة بن اليمان قال( :قَا َل َر ُ
ّللاُ أ َ ْن تَك َ
سكَتَ ).
ُون ث ُ َّم يَ ْرفَعُ َها ِإذَا شَا َء أ َ ْن يَ ْرفَعَ َها ث ُ َّم تَكُونُ ِخ َالفَة َ
اج النُّبُ َّو ِة» ث ُ َّم َ
شَا َء َّ
علَى ِم ْن َه ِ
ب -ومع حديث ظهور المهدي (من بيت الرسول ﷺ) الذي يمأل األرض عدال بعد الجور الذي سبقها:
سو ُل َّ ِّ
أخرج الطبراني في المعجم الكبير َع ْن َع ْب ِّد َّ ِّ
ّللا ﷺ« :ال
ي َّ
ّللاُ تَعَالَى َع ْنهُ ،قَا َل :قَا َل َر ُ
ّللا بن َم ْسعُو ٍّد َر ِّ
ض َ
سطا َك َما ُم ِلئ َتْ ُ
ظ ْلما
ض َ
س ِمي ،يَ ْمل ُ األ َ ْر َ
عدْال َوقِ ْ
س ُمهُ ا ْ
ئا ْ
ساعَةُ َحتَّى يَ ْم ِلكَ َر ُجل ِم ْن أ َ ْه ِل بَ ْيتِي ،يُ َو ِ
تَقُو ُم ال َّ
اط ُ
َو َج ْورا».

ج -وكذلك شبهة التعارض مع حديث نزول عيسى عليه السالم بعد وجود شر الدجال الذي سبقه:
سي َح ال َّد َّجا َل
ي ﷺ« :إِنَّ ا ْل َم ِ
ي َّ
س ُم َرة َ بن ُج ْن ُد ٍّ
ب َر ِّ
أخرج الطبراني في الكبير َع ْن َ
ّللاُ تَعَالَى َع ْنهُ ،قَا َل النَّبِّ ُّ
ض َ
يَ ْلبَ ُ
عل َى
صدِقا بِ ُم َح َّمد ﷺ َو َ
ّللا َ
قُ ،م َ
سى ا ْبنُ َم ْريَ َم َ
ّللاُ ،ث ُ َّم يَ ِجي ُء ِعي َ
ث فِي األ َ ْر ِ
صلَّى ُّ
ض َما شَا َء َّ
علَ ْي ِه ِم َن ا ْل َمش ِْر ِ
سي َح ال َّد َّجالَ».
ِملَّتِ ِه ،ث ُ َّم يَ ْقت ُ ُل ا ْل َم ِ
فحديث كل زمان شر مما قبله فيه شبهة التعارض مع هذه األحاديث التي تفيد أن زمانها خير من الذي قبله
األولى وإال يعمد إلى الترجيح ...وبتدبر هذه
وليس شرا منه ...وكما ذكرت في البداية فإن أمكن الجمع فهو ْ
األحاديث يتبين أنه يمكن الجمع بأن يفهم حديث البخاري (كل زمان شر مما قبله) ليس على العموم بل مخصصا
َّ
وكأن هذا يوافق حديث رسول
في غير الحاالت السابقة أي قبل عودة الخالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة...
ِين يَلُونَ ُه ْم ث ُ َّم الَّذ َ
اس قَ ْر ِني ث ُ َّم الَّذ َ
ِين يَلُونَ ُه ْم ث ُ َّم يَ ِجي ُء
هللا ﷺ الذي أخرجه البخاري ع َْن النَّ ِبي ِ ﷺ قَا َلَ « :خي ُْر النَّ ِ
اس قَ ْرنِي ث ُ َّم
ش َها َدت ُ ُه ْم أ َ ْي َمانَ ُه ْم َوأ َ ْي َمانُ ُه ْم َ
ق َ
سبِ ُ
ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم قَ ْوم ت َ ْ
ش َها َدت َ ُه ْم» وأخرجه مسلم أيضا بلفظَ « :خي ُْر النَّ ِ
ِين يَلُونَ ُه ْم ث ُ َّم الَّذ َ
الَّذ َ
ق
سبِ ُ
ف ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم َخ ْلف ت َ ْ
الرابِعَ ِة قَا َل  -ث ُ َّم يَت َ َخلَّ ُ
ِين يَلُونَ ُه ْم  -فَ َال أَد ِْري فِي الثَّا ِلث َ ِة أ َ ْو فِي َّ
ش َها َدتَهُ» وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بردة عن أبيه قال :قال رسول هللا
ش َها َدةُ أ َ َح ِد ِه ْم يَ ِمينَهُ َويَ ِمينُهُ َ
َ
عد َ
ُون» وهكذا فكلما كان الزمان أقرب إلى
ص َحا ِبي أَتَى أ ُ َّمتِي َما يُو َ
ب أَ ْ
ﷺَ « :وأ َ ْ
ص َحا ِبي أ َ َمنَة ِأل ُ َّمتِي فَ ِإذَا ذَ َه َ
رسول هللا وصحابته كانت الخيرية أكثر والشر أبعد إلى أن تعود الخالفة الراشدة من جديد فيعود الخير فيها بدل
الشر الذي قبلها في الملك الجبري.
وبطبيعة الحال فإن المقصود بكل زمان أي الغالب فيه وليس ظهور أفراد على خالف الغالب ،فمثال الخليفة
عمر بن عبد العزيز كان في عدله على غير خلفاء بني أمية ،ثم بعض الخلفاء في العصر العباسي والعثماني إلى
أن انتهت الخالفة 1342هـ1924-م وتبعها الشر الكبير بالملك الجبري ومن بعد تعود الخالفة على منهاج النبوة
ص ُر َم ْن يَشَا ُء َو ُه َو ا ْلعَ ِز ُ
ح ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
الر ِحي ُم﴾.
ون *بِنَص ِْر َّ ِ
من جديد ويشرق معها الخير ﴿ َويَ ْو َمئِذ يَ ْف َر ُ
ّللا يَ ْن ُ
يز َّ
هذا ما أرجحه في هذه المسألة وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 13ربيع اآلخر 1443هـ
الموافق 2021/11/18م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/3066390570273613

موقع حزب التحرير
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موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

