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 ،اَل َيْأِتي َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالا الاِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنهُ »قال:  تناول البحث حديث أنس بن مالك  الملخص:
، وهو حديث من أحاديث صحيح البخاري، ويعدُّ من عالمات النبوة، حيث أخبر «َسِمْعُتُه ِمْن َنِبيِ ُكْم 

ناما يُ فيه بتغير الزمان وفساد األحوال، وذلك غيب ال يُ  النبي  علم بالوحي، وقد تمت دراسة علم بالرأي، وا 
وفيه ثمانية الحديث دراسة تحليلية موضوعية، حيث ُقسم البحث إلى مبحثين: األول يهتم بدراسة اإلسناد، 

  بي  مطالب، والثاني يهتم بدارسة المتن، وفيه تسعة مطالب، ثم ُختم بأهم النتائج، ومنها: أن  أحاديث النا 
: ضرورة هاال بد أن تفهم وفق الضوابط العلمية التي قررها أهل التخصص، ثم بأهم التوصيات، ومن

 بيان الفهم الصحيح لها.شكلة في ظاهرها، و االهتمام بدراسة األحاديث الثابتة المُ 

 موضوعية. -تحليلية -دراسة -شر -زمان -أنس -حديث الكلمات المفتاحية:

Abstract: This research deals with the Hadith narrated by Anas Bin Malek who 
said: “No time will come but the time following it will be worse than it. Anas 
said that he had heard it from our prophet.” It is one of the Hadiths of Sahih 
Al- Bukhari. It is one of the signs of prophecy. Our prophet said that that time 
would change and general conditions would be corrupted. Such unseen is 
known only by divine revelation not by opinion. The Hadith has been studied in 
an analytical objective study where the research was divided into two sections: 
the First is concerned of transmission and has eight topics while the Second is 
about the text itself and has nine topics. At the end comes the findings. 
Findings include that the Hadith of prophet Muhammad (Peace be Upon Him) 
should be understood in accordance with scientific conditions that were set by 
experts. After that there is some recommendations. One of the most important 
recommendations is the importance of studying the authentic Hadiths that 
might be problematicin understanding and clarifying the conception of these 
Hadiths.                                                                                            
Keywords: Hadith – Anas – Time – Evil – Study – Analytical – Objective  
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 المقدمة

إنا الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من  
ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أنا  يهده هللا فال مضلا له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أنا 

 ، وبعد:محمًدا عبده ورسوله 

[، 59]األنعام:  ِب اَل َيْعَلُمَها ِإالا ُهوَ َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغيْ :  ، قالعلم الغيب ال يعلمه إال هللا فإن   
َعاِلُم اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر :  قال، أحًدا من خلقه إال بالقدر الذي تقتضيه حكمته على غيبه  ال يظهرو 

بأمور غيبية   رسوللل هللا  أوحىقد و [، 27، 26]الجن: ِإالا َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسول  ، َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا
ُ َأْمًرا َكاَن َمْفُعواًل ِلَيْهِلَك َمنْ وهي ال بد واقعة،  ،نبوية قلت إلينا بأحاديثنُ  ْحَيى َهَلَك َعْن َبيِ َنة  َويَ  ِلَيْقِضَي َّللاا

  .كما قال  [42]األنفال: َمْن َحيا َعْن َبيِ َنة  

من حديث أنس بن مالك  صحيحالاإلمام البخاري في  هالذي أخرج الحديث :من هذه األحاديثو  
  :في هذا  الباحث اجتهد قدو  .(1)«َتْلَقْوا َرباُكمْ اَل َيْأِتي َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالا الاِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه، َحتاى »قال

  .ودراسته دراسة تحليلية موضوعية الحديث البحث بشرح

-  : ة، منها:  أهمية الموضوع وبواعث اختياره:أوالا  تتمثل في أمور عد 

 .غيب ال يعلم إال بوحيفيه بأمر   النابي  أخبر  من أعالم النبوة، فقدُيعدُّ  أنس ديث ح إن   -1

 .خير في آخر الزمانالتتحدث عن  ،أحاديث صحيحةو  الواقع، يعارض في ظاهره أنس  حديث إن   -2

  بين الناس. روح اليأس والقنوطن العمل، وبث ذريعة للقعود ع حديث أنس بعض الناس يتخذ  إن   -3

 يمكن إجمالها في نقاط هي: أهداف البحث:ثانياا  -

 لوقوف على المسائل المتعلقة بإسناده ومتنه.وا؛ موضوعية دراسة تحليلية دراسة حديث أنس  -1

براز أنس  حديثالظاهري في دفع اإلشكال والتعارض  -2   الفهم الصحيح له.، وا 

 البخاري في هذا الحديث. اإلمام منهجِ  التعرف على -3

أحاديث الفتن وأحداث  كثيرة تناولترسائل وأبحاث علمية على  وقف الباحثالدراسات السابقة: ثالثاا:  -
 الاِذي اَل َيْأِتي َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالا ) :أنس  لحديثيقف على دراسة تحليلية موضوعية  لم لكنآخر الزمان، و 
 .(َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنهُ 

                                                             

 (.7068(، حديث )9/49( صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب اَل َيْأِتي َزَماٌن ِإالا الاِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه، )1)
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علــى الروايــة الرئيســية للحــديث عنــد  حــديث أنــس ل اقتصــر الباحــث فــي دراســته: ماان ا البحااث -رابعاااا  -
   ، وقام بما يأتي: المنهج التحليلي في الدراسةاتبع و اإلمام البخاري، 

ــناةمـــن كتـــب تخــريج الحـــديث  :اإلساااناد ن ا دراساااةمااا -1 بحســـب  الكتـــب مــع ترتيـــب -بقـــدر الحاجـــة -السُّ
واعتمـاد قـول  رجـال اإلسـناددراسـة ثـم  ،هإسـنادوالتعـرف علـى مـدار  الحـديث طـر   عتتبـثـم  ،وفيات أصحابها

 ،ولطـائف اإلسـناد ،حمـل واألدا بيـان ألفـاا الت ، ثـمالحافظ ابن حجر في التقريـب لبيـان خالصـة القـول فـيهم
باألنســاب  ، مــع التعريــفإبــراز مــنهج اإلمــام البخــاري والتحقــق مــن شــرطه فــي الحــديثالحــديث، ثــم  ورحلــة
 شكلة.المُ ، وضبط األعالم واألسما  غير المشهورة والبلدان

يـراده ورودبيان سبب من ا دراسة المتن:  -2 الحـديث، و ترجمـة بـين المطابقـة ال، ثـم -إن وجـد -الحديث وا 
ثــم كتابــة المــتن الجــامع والمقارنــة بــين ألفــاا الحــديث، ثــم التعــرف علــى غريــب ألفــاا الحــديث وبيــان المعنــى 

ـــه، شـــكل الوقـــوف علـــى أهـــم المباحـــث الموضـــوعية ذات العالقـــة بالحـــديث، والكشـــف عـــن مُ  ثـــم اإلجمـــالي ل
 . من الحديث واللطائف الدعوية والتربوية المستفادة الفقهية التعرف على أهم األحكامعه، ثم الحديث ودف

الجـز  ذكر اسـم الكتـاب والبـاب ورقـم توثيق أسما  الكتب التي ُخرجت منهـا األحاديـث بـمن ا التوثيق:  -3
ذكر المســـند ورقـــم الجـــز  والصـــفحة ورقـــم ان الكتـــاب مرتًبـــا علـــى األبـــواب، وبـــوالصـــفحة ورقـــم الحـــديث إن كـــ

ثــم  بــاقي الكتــب بــذكر اســم الكتــب أو مــا اشــتهر بــه، لكتــاب مرتًبــا علــى المســانيد، وتوثيــقالحــديث إن كــان ا
 في قائمة المراجع. ذكرت فاب باقي معلومات الكت وكل ذلك في الحاشية السفيلة، أم االجز  والصفحة، 

ا:  -  :مقدمة ومبحثين وخاتمةيتكون البحث من خطة البحث: خامسا
  أهمية البحث وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته. فيها ،المقدمة

الثـاني: شـجرة اإلسـناد، و األول: تخـريج الحـديث،  ثمانية مطالب، يتكون من :اإلسناد دراسةالمبحث األول: 
والثالث: دراسـة رجـال اإلسـناد، والرابـع: لطـائف اإلسـناد، والخـامس: ألفـاا التحمـل واألدا ، والسـادس: رحلـة 

  الحديث، والسابع: منهج اإلمام البخاري في الحديث، والثامن: التحقق من شرط اإلمام البخاري.
يــراده،يتكـــون مــن تســعة مطالــب: األول: ســبب ورود  :المااتن دراسااةالثاااني: المبحااث  والثـــاني:  الحــديث وا 

المطابقة بين الترجمة والحديث، والثالث: المـتن الجـامع والمقارنـة بـين ألفـاا الحـديث، والرابـع: اللغـة وغريـب 
والســابع: مشــكل الحــديث، والثــامن: األلفــاا، والخــامس: معنــى الحــديث، والســادس: المباحــث الموضــوعية، 

 التربوية.تاسع: اللطائف الدعوية و حكام الحديث، والأ
  النتائج والتوصيات.أهم  وفيها الخاتمة:

ن تكن األخرى، فأستغفر هللا.، و الحمد هللففإن ُوفِ قت  ،فهذا جهد ُمقلوختاًما،  أن  وأسأل هللا  ا 
ْلتُ  َعَلْيهِ  ِباّللاِ  ِإالا  َتْوِفيِقي َوَمايلهمني ُرشدي، ويعصمني من شرِ  تحريف الكِلم، أو الوقوع في الوهم،   َتَوكا

َلْيهِ   الباحث                                                                        .[88: هود]ُأِنيبُ  َواِ 
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 «اَل َيْأِتي َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالا الاِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنهُ »حديث 
، َقااَل: َأَتْيَناا َأَناَ  ْبانَ  اإلمامُ  الَ قَ  َبْياِر ْباِن َعاِدي أ َثَنا ُساْفَياُن، َعاِن الز  اُد ْباُن ُيوُساَح، َحادا َثَنا ُمَحما  البخاري: َحادا

، َفَشَكْوَنا ِإَلْيِه َما َنْلَقى ِمَن  ، َفَقااَل: َماِلكأ ِِ اا نااُه اَل َياْأِتي َعَلاْيُكْم َزَمااٌن ِإالا ا»الَحجا لااِذي َبْعاَدُه َشارٌّ اْصاِبُروا، َفِِ
ُكْم  ، َحتاى َتْلَقْوا َرباُكمْ «هُ ِمنْ   . (1)َسِمْعُتُه ِمْن َنِبيِ 

 المبحث األول: دراسة اإلسناد

 المطلب األول: تخريا الحديث: -

 ،(7)انب  ، وابن حِ (6)، وأبو يعلى(5)، والترمذي(4)، والبخاري (3)، وأحمد(2)م بن حماديْ عَ األئمة نُ ه أخرج
،  (11)، وأبو يعلى(10)أحمد ئمةوأخرجه األ وري.كلهم من طريق سفيان الث   ،(9)والبيهقي ،(8)أبو عمرو الداني

من  (14)وأخرجه اإلمام الطبراني. لوَ غْ من طريق مالك بن مِ  همكل، (13)، وأبو عمرو الداني(12)والقضاعي
من طريق  (16)خرجه اإلمام ابن الدنياوأ .ْبُن ِكَدام   يق ِمْسَعرمن طر  (15)البزاراإلمام وأخرجه  طريق شعبة.

  ي عن أنسدِ ( عن الزبير بن عَ ، وعثمانرعَ سْ ، ومِ )سفيان، ومالك، وشعبة خمستهم. ْبَن َزاِئَدةَ  َمانُعث
 .مرفوًعا

                                                             

 (.7068(، حديث )9/49ِإالا الاِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه، )صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب اَل َيْأِتي َزَماٌن ( 1)
ـــتن ( 2) ـــْيمالف ـــن حمـــاد، مـــا كـــان مـــن رســـول هللا  لُنَع ـــي ال ب ـــدم ومـــن أصـــحابه ف ـــي هـــي كائنـــة، )مـــن التق ـــتن الت (، 1/41ف

 (.47)حديث
(، 12817(، حــــــــديث )20/204(، و)12347(، حـــــــديث )19/351، )مســـــــند أحمـــــــد، مســـــــند أنـــــــس بـــــــن مالـــــــك ( 3)
 (.12838(، حديث )20/216و)
 (.7068(، حديث )9/49( صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب اَل َيْأِتي َزَماٌن ِإالا الاِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه، )4)
 (.2206(، حديث )4/492سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جا  في أشراط الساعة، )( 5)
 (.4037(، حديث )7/97مالك، الزبير بن َعِدي عن أنس، ) مسند أبي يعلى الموصلي، مسند أنس بن( 6)
َمـاِن صحيح ابن حبان، كتاب الرهن، باب ما جا  فـي الفـتن، ِذْكـُر َخَبـر  َأْوَهـَم َمـْن َلـْم ُيْحِكـْم ِصـَناَعَة اْلَحـِديِث َأنا آِخـَر ال( 7) زا

ِلِه، )  (.5952(، حديث )13/282َعَلى اْلُعُموِم َيُكوُن َشرًّا ِمْن َأوا
   (.212ح، حديث )(3/851)، أَْهِلَها َأْحَوالِ  َوَتَغيُّرِ  َوَفَساِدَها اأْلَْزِمَنةِ  ِفي َجا َ  َما َبابُ ، للداني الفتن في الواردة السنن (8)
 (.9280(، حديث )12/203شعب اإليمان، باب في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة، )( 9)
 (.13753(، حديث )21/288(، و)12162(، حديث )19/205، )مسند أحمد، مسند أنس بن مالك  (10)
 (.4036(، حديث )7/96مسند أبي يعلى الموصلي، مسند أنس بن مالك، الزبير بن َعِدي عن أنس، ) (11)
 (.903(، حديث )2/71، )ِمْنهُ  َشرٌّ  َبْعَدهُ  َوالاِذي ِإالا  َزَمانٌ  النااسِ  َعَلى َيْأِتي اَل مسند الشهاب،  (12)
   (.208ح، حديث )(3/515)، أَْهِلَها َأْحَوالِ  َوَتَغيُّرِ  َوَفَساِدَها اأْلَْزِمَنةِ  ِفي َجا َ  َما َبابُ ، للداني الفتن في الواردة السنن (13)
 (.528(، حديث )1/319المعجم الصغير، باب العين، من اسمه علي، )( 14)
 (. 7482(، حديث )14/47، مسند أبي حمزة أنس بن مالك، )مسند البزار( 15)
   (.4(، حديث )21الصبر والثواب عليه، )ص (16)
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 في نهاية البحث.الملحق  ُينظر  شجرة اإلسناد:المطلب الثاني:  -

 المطلب الثالث: دراسة رجال اإلسناد: -

ي  ب ِ محمد بن يوسح بن واقد بن عثمان الضا  -1
اْلفْرَياِبي  ، موالهم (1)

من ساحل  (3)ةي  سارِ يْ ، نزيل قَ (2)
م على ـــدم فيه مع ذلك عندهــــقوهو مُ  ،(4)انــشي  من حديث سفي فيل، يقال: أخطأ ـــة فاضــــام، ثقـــالش

ومائتين، روى له  مات سنة اثنتي عشرة ،-صغار أتباع التابعين -التاسعةالطبقة من  ،(5)عبد الرزا 
ه أخطأ في شي  وري، وال يضر ما يقال أنا وقد روى هذا الحديث عن سفيان الثا   .(6)أصحاب الكتب الستة

وكيع، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن ابن المبارك، و فقد تابعه كل من  ،من حديث سفيان
 .(7)متابعة تامة في رواية هذا الحديثوأبو حذيفة، ويزيد بن أبي حكيم، مهدي، وعصام بن يزيد، 

من  ،ةجا ، ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حُ هللا الكوفي   عبد ، أبو(8)ري  وْ سفيان بن سعيد بن مسروق الثا  -2
وله أربع ما دلس، مات سنة إحدى وستين ومائة، با ، وكان رُ -كبار أتباع التابعين -رؤوس الطبقة السابعة

فهو من أهل الطبقة الثانية من طبقات  ال يضر هوتدليس .(9)وستون، روى له أصحاب الكتب الستة
 .(10)احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح إلمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى  قدو  ،المدلسين

                                                             

اد وتشديد البا  الموحدة، هذه النسبة إلى ضبة بـن أد بـن طابخـة بـن إْلَيـاس بـن ُمضـر َعـم َتِمـيم بـن مـر بـن أد 1) ( بفتح الضا
 (.2/261ساب )وينسب ِإَلْيِهم خلق كثير. اللباب في تهذيب األن

ة ِإَلـى فاريـاب بليـَدة بنـواحي َبلـ  هـذه النسـب -بـا  موحـدة  لـفاليا  آخر الحـروف وبعـد األ فتحسر الفا  وسكون الراا  و ك( ب2)
 (.2/427) َأْيضا ِبِإْثَبات اْلَيا  نسب ِإَلْيَها جَماَعة. اللباب في تهذيب األنساب والفيريابي   يْنسب ِإَلْيَها اْلفْرَياِبي  والفاريابي  

ا مـن أعيـان أمهـات المـدن ( بلد على ساحل بحر الشام تعد  في أعمال فلسطين بينهـا وبـين طبريـة ثالثـة أيـام، وكانـت قـديمً 3)
 (.4/421واسعة الر قعة طيبة البقعة كثيرة الخير واألهل. معجم البلدان )

 . وري  ( هو الثا 4)
 عمـره آخـر فـي عمـي ،شـهير فصـن ِ مُ  ،حـافظ ثقـة ،الصـنعاني   بكـر أبـو ،مـوالهم الحميـري   نـافع بـن همام بن الرزا  عبد(  5)

 (. 354. تقريب التهذيب )وثمانون  خمس وله، -ومائتين -عشرة إحدى سنة مات ،التاسعة من ،عيتشي   وكان فتغير
 (.515(  ُينظر: تقريب التهذيب )ص6)
 شجرة اإلسناد في الملحق.(  ُينظر: 7)
وبطن من تميم، وسفيان من ثور تميم.  ،اندَ مْ لى بطن من هَ إث وفي آخرها الرا ، هذه النسبة ( بفتح الثا  المنقوطة بثال8)

 (.3/152ينظر: األنساب )
 (.244(  ُينظر: تقريب التهذيب )ص9)
 (.32، وص13(  ُينظر: طبقات المدلسين )ص10)
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َبْيِر ْبِن َعِدي أ ال َ  -3 اني  دَ مْ الز 
امي  اليَ  (1)

الطبقة ، ولي قضا  الراي، ثقة، من الكوفي   (3)أبو عبد هللا ،(2)
 . (4)، مات سنة إحدى وثالثين ومائة، روى له أصحاب الكتب الستة-صغار التابعين -الخامسة

، خادم رسول َّللاا  ،الخزرجي   األنصاري   ،أبو حمزة مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد، أن  بن -4
بالمدينة، ثم شهد الفتوح، ثم قطن البصرة ومات بها.   النابي  واية عنه، أقام بعد كثرين من الر  وأحد المُ 

 . (5)موًتا بالبصرة، مات سنة تسعين، وقيل: سنة إحدى أو اثنتين أو ثالث وتسعين وكان آخر الصحابة 

 : لطائح اإلسناد:رابعلمطلب الا -

  الفِريـابي  و . عـن سـفيان الثـوري   سـف الِفْريـابي  بـن يو رواية تابع تابعي عن تابع تـابعي، وهـي روايـة محمـد  -1
 . (6)من أتباع التابعين وري  والث  

بيــر بـــن َعـــِدي غيـــر هــذا الحـــدي روِ لــم َيـــ -2 يس لـــه فـــي ولـــ" ث، قـــال الحـــافظ ابــن حجـــر:اإلمـــام البخـــاري للزُّ
 .(7)"البخاري سوى هذا الحديث

فهـو مـدار الحـديث الـذي تلتقـي عنـده  ،بـن َعـِديغيـر الزبيـر  هـذا الحـديث عـن أنـس بـن مالـك  روِ لم يَ  -3
، وشــجرة فـي المطلـب األول أسـانيد الحـديث وطرقــه، وهـذا يظهـر جلًيــا مـن خـالل النظــر فـي تخـريج الحــديث

 في الملحق. اإلسناد

 : ألفاظ التحمل واألداء:خام المطلب ال -

َثَنا "حديث بصيغة الجمع. الت   -1 ُد ْبنُ قال اإلمام البخاري في صحيحه: َحدا َثَنا ُسْفَيانُ  ُمَحما  ."ُيوُسَف، َحدا

َبْيِر ْبِن َعِدي   قال ُسْفَيانُ "العنعنة.  -2  ".، َعِن الزُّ

، َفَشَكْوَنا ِإَليْ "القول.  -3 ، َقاَل: َأَتْيَنا َأَنَس ْبَن َماِلك  َبْيِر ْبِن َعِدي   اجِ الزُّ  "ِه َما َنْلَقى ِمَن الَحجا
                                                             

، وهــي قبيلـة مــن الــيمن نزلـت الكوفــة. األنســاب اندَ ْمــ( بفـتح الهــا  وســكون المـيم وفــتح الــدال المهملـة، هــي منســوبة إلـى هَ 1)
 (.13/419للسمعاني )

افع بن َمالك بن جشم بن حاشد بـن جشـم بـن خيـران بـن ة ِإَلى يام بن أصبى بن ر ببعد اأْللف ِميم، َهِذه النِ س(  ِبَفْتح اْلَيا  وَ 2)
 (3/406اب )كثير. اللباب في تهذيب األنس َدان ينسب ِإليهَدان، بطن من َهمْ نوف بن َهمْ 

(، الكنـى واألسـما  لمسـلم 601ي(.  ُينظـر: األسـامي والكنـى ألحمـد بـن حنبـل )صدِ (  لعله تصـحيف، فالصـحيح )أبـو َعـ3)
 (.2/726(، الكنى واألسما  للدوالبي )1/641)
 (.214(  ُينظر: تقريب التهذيب )ص4)
 (.1/275/276(  ُينظر: اإلصابة )5)
 (.515، )ص(244(  ُينظر: تقريب التهذيب )ص6)
 (.13/20(  فتح الباري )7)
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 ".ْم ْعُتُه ِمْن َنِبيِ كُ قال أنس: َسمِ "السماع.  -4

 :ساد : رحلة الحديثلب الالمط -

الزبيــر بــن  إلــى ثــم انتقــل الحــديث فــي المدينــة،  النابــي  هــذا الحــديث مــن  أنــس بــن مالــك  ســمع  
 . امثم انتقل بعدها إلى محمد بن يوسف في الشا وفة، في الكُ  ثم سفيان الثاوري   ،َعِدي

  ثم كوفي، ثم شامي. وعليه فالحديث مدني، 

 الحديث: البخاري فياإلمام من ا المطلب السابع:  - 

 .ة مواضعفي عد   -عادة -كرر الحديثي كان هولم يكرره، ومعلوم أنا  مرة واحدة الحديثَ  البخاري  ذكر -1

 جعل الحديث أصاًل للباب، وأتبعه بحديث آخر. -2

 ترجم البخاري للحديث كعادته. -3

 :التحقق من شرط اإلمام البخاري : ثامنالمطلب ال -

 وتيقنــــت تعــــالى هللا اســــتخرت أن بعــــد إال حــــديًثا الصــــحيح فــــي أدخلــــت "مــــا اإلمــــام البخــــاري: قــــال 
، ولكـن أهـل -كمـا هـو معلـوم -شرًطا في سبيل تحقيق ذلك، لم يـنص -رحمه هللا  -وقد وضع، (1)"صحته

 أمرين:العلم نصوا عليه بعدما سبروا كتابه، وتمثل شرطه في 

شـرط البخـاري ومسـلم  قـال اإلمـام ابـن طـاهر المقدسـي: "إنا  ريا الحديث المتفق على ثقة نقلته:األول: تخ
 .(2)حابي المشهور من غيـر اخـتالف بـين الثقـات األثبـات"أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الص  

؛ قاَلـــهُ  مــا العراقــي فقـــال: "ولــيساإلمــام وتعقبــه   أو الشـــيخاِن، لهــم أخــرجَ  جماعـــةً  َضــعافَ  الناســائيا  ألنا  بجي ــد 
الطبقـة األولـى؛ التـي  هـلاإلمـام البخـاري كـان يأخـذ أحاديـث أ  ن اإلمـام أبـو بكـر الحـازمي أنا وبيا  .(3)أحُدُهما"
تقـــان وبــين طــول المالزمــة للشـــيو ، وينتقــي مــن أهــل الطبقـــة الثانيــة؛ التــي شـــاركت بــين الحفــظ واإلجمعــت 

 .(4)يسيرة، فلم تمارس الحديث، وكانت في اإلتقان دون األولىاألولى في العدالة، ولكن مالزمتها للشيو  

قـات ثا ال مـن رواة الحـديث علـى شـرطه فـي هـذا الحـديث، فكـلقد سار اإلمـام البخـاري و قال الباحث:  
 .واةكما تبي ن من خالل دراسة الرُّ  متفق على توثيقهمال

                                                             

 (،1/347فتح الباري، )المقدمة( )(  1)
 (.18-17(  شروط األئمة الستة )ص2)
 (.1/126(  شرح التبصرة والتذكرة )3)
 (.60-57(  ُينظر: شروط األئمة الخمسة )ص4)
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: "إن شـرط البخـاري قـال اإلمـام ابـن طـاهر المقدسـي   متصااا ييار مقطاوع:الحديث الثاني: أن يكون إسناد 
ـــكـــان  وع، فـــإن  ... ويكـــون إســـناده متصـــاًل غيـــر مقطـــومســـلم أن يخرجـــا الحـــديث حابي راويـــان فصـــاعًدا للص 

ن لم يكن    .(1)"اوي أخرجاهله إال راو  واحد إذا صح الطريق إلى الرا فحسن، وا 

علـــى شـــرطه فـــي هـــذا الحـــديث، فإســـناد الحـــديث متصـــل،  ي اإلمـــام البخـــار قـــد ســـار و قـــال الباحـــث:  
 في دراسة اإلسناد. كما بينتال يضر،  وري سفيان الثا  وتدليس

 المتن:دراسة  المبحث الثاني:

يراده:المطلب األول: سبب ورود الحديث  -  وا 

 الحديث من الفن هذا ومنزلة .وقوعه أيام عنه متحدًثا الحديث ورد ما إنا سبب ورود الحديث: "هو 
 العلم يورث بالسبب العلم ألنا  الحديث، لفهم قوي  طريق وهو .الكريم القرآن من النزول أسباب كمنزلة
سبب الورود وسبب اإليراد،  وحديًثا لم يفرقوا بينقديًما  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أهل العلم. (2)سبب"بالمُ 

  النابي  الدواعي التي دفعت  ىفسم   ؛قد فر  بينهما -رحمه هللا -شيخنا األستاذ الدكتور نزار ريانإال  أنا 
"أسباب  ث بالحديثه للتحد  حابي ومن دون"أسباب الورود"، والدواعي التي دفعت الص  للتحد ث بالحديث 

 .(3)"اإليراد

 ا سبب اإليرادأما ، بهذا الحديثث للتحد    النابي  الذي دفع ورود سبب القال الباحث: لم أقف على  
َبْيِر ْبِن َعِدي   ث بللتحد   أنس الذي دفع  ، َقاَل: -أحد صغار التابعين -الحديث، فهو واضح من كالم الزُّ

، َفَشَكْوَنا ِإَلْيِه َما  اجِ َأَتْيَنا َأَنَس ْبَن َماِلك  لهم  فقال ،(5)ما يلقون من ظلمه لهم وتعديه""أي  ،(4)َنْلَقى ِمَن الَحجا
يهقد و موًتا بالبصرة،  آخر الصحابة  وكان -ناصًحا أنس  اج وتعد  ، ثم (اْصِبُروا) :-شهد ظلم الحج 

  سا  الحديث.
                                                             

 (.18-17(  شروط األئمة الستة )ص1)
 (.334(  منهج النقد في علوم الحديث )ص2)
 (.461 -460منهج أ.د. نزار ريان في شرح الحديث التحليلي )ص ( 3)
ه عبد الملك بـن مـروان ِإْمـَرة الحجـاز ثـم َوِلـَي ( 4) اج بن يوسف بن الحكم الثاقفي، أحد أشهر والة الدولة األموية، َوال  هو الَحجا

، وفصـاحة ،  العرا  عشرين سنة، وكان ظلوًما جبـاًرا، ناصـبًيا، خبيثًـا، سـفاًكا للـدما ، وكـان ، ودهـا   قـدام ، ومكـر  ذا شـجاعة ، وا 
بالكعبـة، ورميـه إيااهـا بـالمنجنيق،  وبالغة ، وتعظيم للقرآن، من سـيرته السـيئة فـي ِإمَرتـه علـى الحجـاز: حصـاره البـن الزبيـر 

ذالله ألهل الحرمين، ثم لما كانت ِإمرته على العرا  كانت حروب ابن األشعث له، وتأخيره للصـلوات إلـى استأصـله هللا  ، وا 
 (.4/343سير أعالم النبال  )(، 2/107وكانت وفاته سنة خمس وتسعين هجري. ُينظر: تاري  اإلسالم )

 (.13/20(  فتح الباري )5)
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 المطابقة بين الترجمة والحديث:المطلب الثاني:  -

 (. ِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنهُ باٌب اَل َيْأِتي َزماٌن إال  الا )بقوله:  ترجم اإلمام البخاري للحديث 

، َقاَلْت:  النابي  وحديث ُأما َسَلَمَة َزْوَج ، -بحثموضوع ال -حديث أنس :حديثينثم أورد فيه  
 ِ ِ، َماَذا َأْنَزَل َّللااُ ِمَن الَخَزاِئِن، َوَماَذا ُأْنِزَل ِمَن الِفَتِن، َمْن »َلْيَلًة َفِزًعا، َيُقوُل:  اْسَتْيَقَظ َرُسوُل َّللاا ُسْبَحاَن َّللاا

ْنَيا َعاِرَية  ِفي اآلِخَرةِ  -ُيِريُد َأْزَواَجُه ِلَكْي ُيَصلِ ينَ  -ُيوِقُظ َصَواِحَب الُحُجَراِت    .(1)«ُربا َكاِسَية  ِفي الدُّ

حديث  -للحديث األول في الباب تامة ابقةً طَ مُ  قةطابِ مُ و رة ترجمة ظاههذه الترجمة قال الباحث: و  
ل و وق، (2)ل الحافظ ابن حجر: "كذا ترجم بالحديث األول، وأورد فيه حديثين"و قويدل على ذلك  ،-أنس 

  .(3)اإلمام العيني: "التاْرَجَمة اْلَمْذُكوَرة ِهَي عين الَحِديث اْلَمْذُكور ِفي اْلَباب"

  :، والمقارنة بين ألفاظ الحديثالمتن الجامع :المطلب الثالث -

، َقاَل: َبْيِر ْبِن َعِدي أ ِِ » َعِن الز  ا ، َفَشَكْوَنا ِإَلْيِه َما َنْلَقى ِمَن الَحجا  ،(4)«، َفَقاَل:َأَتْيَنا َأَنَ  ْبَن َماِلكأ
اجَ » اجَ َنْشُكو »، (5)«، َفَقاَل:َفَشَكْوَنا ِإَلْيِه اْلَحجا َشَكْوَنا ِإَلى َأَنِس ْبِن َماِلك  َما َنْلَقى ِمَن »، (6)«:، َفَقالَ ِإَلْيِه اْلَحجا

اجِ  اجِ  ِمنَ  َبَلَغَنا َما» ،(7)«، َفَقاَل:اْلَحجا َدَخْلَنا َعَلى َأَنِس ْبِن َماِلك  َفَشَكْوَنا ِإَلْيِه َما َنْلَقى » ،(8)«:، َفَقالَ اْلَحجا
اجِ  اجَ  ِإَلْيهِ  َفَشَكْوَنا» ،(9)«َفَقال:، ِمَن الَحجا ْنَيا َأْمرِ  ِمنْ  َنْلَقى َما ِإَلْيهِ  َفَشَكْوَنا» ،(10)«:، َفَقالَ اْلَحجا ، الدُّ

  .(11)«َفقال:

                                                             

 (.7068(، حديث )9/49(  صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب اَل َيْأِتي َزَماٌن ِإالا الاِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه، )1)
 (. 13/20( فتح الباري )2)
 (. 24/185( عمدة القاري )3)
 (.7068(، حديث )9/49ِمْنُه، ) ( صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب اَل َيْأِتي َزَماٌن ِإالا الاِذي َبْعَدُه َشرٌّ 4)
َمـاِن صحيح ابن حبان، كتاب الرهن، باب ما جا  فـي الفـتن، ِذْكـُر َخَبـر  َأْوَهـَم َمـْن َلـْم ُيْحِكـْم ِصـَناَعَة اْلَحـِديِث َأنا آِخـَر ال (5) زا

ِلـِه، )َعَلى اْلُعُموِم َيُكوُن َشـرًّا ِمـْن َأ  اأْلَْزِمَنـةِ  ِفـي َجـا َ  َمـا َبـابُ ، للـداني الفـتن فـي الـواردة السـنن. و (5952(، حـديث )13/282وا
   (.212ح، حديث )(3/851)، أَْهِلَها َأْحَوالِ  َوَتَغيُّرِ  َوَفَساِدَها

 (.12838(، حديث )20/216) ( مسند أحمد، مسند أنس بن مالك 6)
ومســند أبــي  .(12817(، حــديث )20/204و) .(12347(، حــديث )19/351، )( مسـند أحمــد، مســند أنــس بــن مالـك 7)

 .(4037(، حديث )7/97، )يعلى الموصلي، مسند أنس بن مالك، الزبير بن َعِدي عن أنس 
   (.208ح، حديث )(3/551)، أَْهِلَها َأْحَوالِ  َوَتَغيُّرِ  َوَفَساِدَها اأْلَْزِمَنةِ  ِفي َجا َ  َما َبابُ ، للداني الفتن في الواردة السنن (8)
 (.2206(، حديث )4/492( سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جا  في أشراط الساعة، )9)
   (.4(، حديث )21الصبر والثواب عليه، )ص (10)
 (.9280(، حديث )12/203شعب اإليمان، باب في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة، ) (11)
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، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلك  » َبْيِر ْبِن َعِدي   ، »، (1)«َقاَل: ،َعْن الزُّ ، َسِمَع َأَنَس ْبَن َماِلك  َبْيِر ْبِن َعِدي   َعِن الزُّ
 :َبْيرَ » ،(2)«َيُقوُل ، ْبنَ  الزُّ ، ْبنَ  َأَنَس  َسِمْعتُ : َقالَ  َعِدي   ، ْبنُ  َأَنُس  نا َأوْ  َماِلك   .(3)«:َقالَ  َماِلك 

ناهُ » ،(6)«َربِ ُكمْ  َوَبْينَ  َبْيَنُكمْ  ِفيَما َوَأْحِسُنوا اْصِبُروا»، (5)«َواْصِبُروا َّللااَ  اتاُقوا» ،(4)«اْصِبُروا» اَل َيْأِتي  َفِِ
، (10)«اَل َيْأِتي َعَلْيُكْم َعامٌ » ،(9)«َزَمانٌ  َيْأِتَيُكمْ  اَل  َفِإناهُ » ،(8)«َزَمانٌ  َعَلْيُكمْ  َيْأِتيَ  َلنْ  َفِإناهُ » ،(7)«َعَلْيُكْم َزَمانٌ 

اَل »، (13)«اَل َيْأِتي َعَلْيُكْم َيْوٌم َأْو َزَمانٌ َفِإناُه » ،(12)«َيْأِتي َعَلْيُكْم َعاٌم، َأْو َيْومٌ َفِإناُه اَل »، (11)«اَل َيْأِتي َعامٌ »

                                                             

والمعجـــم  .(13753(، حـــديث )21/288(، و)12162(، حـــديث )19/205)، ( مســـند أحمـــد، مســـند أنـــس بـــن مالـــك 1)
(، ومسند أبي يعلى الموصلي، مسـند أنـس بـن مالـك، الزبيـر 528(، حديث )1/319الصغير، باب العين، من اسمه علي، )

 (.4036(، حديث )7/96، )بن َعِدي عن أنس 
ـــتن 2) ـــْيم( الف ـــن حمـــاد، مـــا كـــان مـــن رســـول هللا  لُنَع ـــ ب ـــي المـــن التق ـــي هـــي كائنـــة، )دم ومـــن أصـــحابه ف ـــتن الت (، 1/41ف

 (.47)حديث
 (.903(، حديث )2/71، )ِمْنهُ  َشرٌّ  َبْعَدهُ  َوالاِذي ِإالا  َزَمانٌ  النااسِ  َعَلى َيْأِتي اَل مسند الشهاب، (  3)
(. ومســند أحمــد، 7068(، حـديث )9/49( صـحيح البخــاري، كتـاب الفــتن، بـاب اَل َيــْأِتي َزَمــاٌن ِإالا الاـِذي َبْعــَدُه َشـرٌّ ِمْنــُه، )4)

ومســند أبــي يعلــى الموصــلي،  .(12817(، حــديث )20/204و) .(12347(، حــديث )19/351، )مســند أنــس بــن مالــك 
وصـحيح ابـن حبـان، كتـاب الـرهن، بـاب مـا  .(4037(، حـديث )7/97، ) مسند أنس بن مالـك، الزبيـر بـن َعـِدي عـن أنـس

َمـاِن َعَلـى اْلُعُمـوِم َيُكـوُن  ِلـِه، )َشـرًّا ِمـْن َأجا  في الفتن، ِذْكُر َخَبر  َأْوَهَم َمْن َلْم ُيْحِكْم ِصَناَعَة اْلَحـِديِث َأنا آِخـَر الزا (، 13/282وا
، حـديث (3/515)، أَْهِلَهـا َأْحـَوالِ  َوَتَغيُّـرِ  َوَفَسـاِدَها اأْلَْزِمَنـةِ  ِفـي َجـا َ  َما َبابُ ، للداني الفتن في الواردة السنن. و (5952حديث )

   (.212(، حديث )3/518، و)(208ح)
   (.4(، حديث )21الصبر والثواب عليه، )ص (5)
 (.9280(، حديث )12/203شعب اإليمان، باب في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة، ) (6)
ومســند أحمــد،  .(7068(، حـديث )9/49رٌّ ِمْنــُه، )( صـحيح البخــاري، كتـاب الفــتن، بـاب اَل َيــْأِتي َزَمــاٌن ِإالا الاـِذي َبْعــَدُه َشـ7)

(، حـديث 14/47ومسند البـزار، مسـند أبـي حمـزة أنـس بـن مالـك، ) .(12162) (، حديث19/205، )مسند أنس بن مالك 
(7482.) 
 (.9280(، حديث )12/203شعب اإليمان، باب في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة، ) (8)
   (.208ح، حديث )(3/551)، أَْهِلَها َأْحَوالِ  َوَتَغيُّرِ  َوَفَساِدَها اأْلَْزِمَنةِ  ِفي َجا َ  َما َبابُ ، للداني الفتن في الواردة السنن (9)
ـــْيم( الفـــتن 10) (، 1/41فـــتن التـــي هـــي كائنـــة، )مـــن التقـــدم ومـــن أصـــحابه فـــي ال بـــن حمـــاد، مـــا كـــان مـــن رســـول هللا  لُنَع

 (.47)حديث
 (.528(، حديث )1/319( المعجم الصغير، باب العين، من اسمه علي، )11)
مسـند أبـي و  .(12817(، حـديث )20/204(، و)12347(، حـديث )19/351، )( مسند أحمد، مسند أنس بن مالـك 12)

 (.4037(، حديث )7/97يعلى الموصلي، مسند أنس بن مالك، الزبير بن َعِدي عن أنس، )
َمـاِن ( صحيح ابن حبان، كتاب الرهن، باب ما جا  في الفتن، ِذْكُر َخَبر  َأْوَهَم َمْن َلْم يُ 13) ْحِكـْم ِصـَناَعَة اْلَحـِديِث َأنا آِخـَر الزا

ِلـِه، )  اأْلَْزِمَنـةِ  ِفـي َجـا َ  َمـا َبـابُ ، للـداني الفـتن فـي الـواردة السـنن(. و 5952(، حـديث )13/282َعَلى اْلُعُموِم َيُكوُن َشـرًّا ِمـْن َأوا
   (.212(، حديث )3/518و)، (208ح، حديث )(3/551)، أَْهِلَها َأْحَوالِ  َوَتَغيُّرِ  َوَفَساِدَها
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، (4)«َما ِمْن َيْوم  »، (3)«َما َزَماٌن َيْأِتي َعَلْيُكمْ »، (2)«اَل َيْأِتي َعَلْيُكْم َزَمانٌ »، (1)«َيْأِتي َعَلْيُكْم َيْوٌم َأْو َزَمانٌ 
  .(6)«َعام   ِمنْ  َلْيَس  َفِإناهُ »، (5)«َعام   َما ِمنْ »

ِإالا » ,(9)«ِمْنهُ  َأَشدُّ  َبْعَدهُ  َوالاِذي ِإالا »، (8)«ِإالا َوالاِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنهُ »، (7)«ِإالا الاِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنهُ »
َماِن »، (10)«ُهَو َشرٌّ ِمَن اآْلَخرِ   ،(12)«َقْبَلُكمْ  َكانَ  الاِذي ِمنَ  َشرٌّ  َوُهوَ  ِإالا »، (11)«الاِذي َقْبَلهُ ِإالا ُهَو َشرٌّ ِمَن الزا

َماِن الاِذي كَ »   .(13)«اَن َقْبَلهُ ـِإالا َأَشرُّ ِمَن الزا

 

 

                                                             

 .(12838(، حديث )20/216)، مسند أنس بن مالك  ،أحمدمسند  (1)
س بـن مالـك، ومسـند البـزار، مسـند أبـي حمـزة أنـ. (12162(، حـديث )19/205، )( مسند أحمد، مسـند أنـس بـن مالـك 2)
 (.903(، حديث )2/71، )ِمْنهُ  َشرٌّ  َبْعَدهُ  َوالاِذي ِإالا  َزَمانٌ  النااسِ  َعَلى َيْأِتي اَل . ومسند الشهاب، (7482(، حديث )14/47)
 (.13753(، حديث )21/288، )( مسند أحمد، مسند أنس بن مالك 3)
 (.4036(، حديث )7/96( مسند أبي يعلى الموصلي، مسند أنس بن مالك، الزبير بن َعِدي عن أنس، )4)
 (.2206(، حديث )4/492أشراط الساعة، )( سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جا  في 5)
   (.4(، حديث )21الصبر والثواب عليه، )ص (6)
مســند أحمــد، و  .(7068(، حـديث )9/49رٌّ ِمْنــُه، )( صـحيح البخــاري، كتـاب الفــتن، بـاب اَل َيــْأِتي َزَمــاٌن ِإالا الاـِذي َبْعــَدُه َشـ7)

ــــــك  ــــــن مال ــــــس ب (، حــــــديث 20/216و) .(12817(، حــــــديث )20/204و) .(12347(، حــــــديث )19/351، )مســــــند أن
ــك، الزبيــر بــن َعــو  .(12838) . (4037(، حــديث )7/97ِدي عــن أنــس، )مســند أبــي يعلــى الموصــلي، مســند أنــس بــن مال

 (.9280(، حديث )12/203وشعب اإليمان، باب في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة، )
مسند أبـي يعلـى الموصـلي، و  .(2206(، حديث )4/492اط الساعة، )باب ما جا  في أشر ( سنن الترمذي، أبواب الفتن، 8)

صحيح ابن حبان، كتـاب الـرهن، بـاب مـا جـا  و  .(4036(، حديث )7/96ِدي عن أنس، )مسند أنس بن مالك، الزبير بن عَ 
ــْم ُيْحِكــْم ِصــَناَعَة اْلَحــِديِث َأنا  ــْن َل ــر  َأْوَهــَم َم ــِه، )فــي الفــتن، ِذْكــُر َخَب ِل ــاِن َعَلــى اْلُعُمــوِم َيُكــوُن َشــرًّا ِمــْن َأوا َم (، 13/282آِخــَر الزا

حمـزة ومسند البزار، مسند أبـي  .(528(، حديث )1/319ن اسمه علي، )المعجم الصغير، باب العين، مو  .(5952حديث )
 َأْحـَوالِ  َوَتَغيُّـرِ  َوَفَسـاِدَها اأْلَْزِمَنـةِ  ِفـي  َ َجا َما َبابُ ، للداني الفتن في الواردة السنن. و (7482(، حديث)14/47أنس بن مالك، )

   (.212(، حديث )3/518، و)(208ح، حديث )(3/551)، أَْهِلَها
ــةِ  ِفــي َجــا َ  َمــا َبــابُ ، للــداني الفــتن فــي الــواردة الســنن (9) . (208ح، حــديث )(3/515)، أَْهِلَهــا َأْحــَوالِ  َوَتَغيُّــرِ  َوَفَســاِدَها اأْلَْزِمَن

    (.4(، حديث )21والثواب عليه، )ص والصبر
ـــْيم( الفـــتن 10) (، 1/41فـــتن التـــي هـــي كائنـــة، )مـــن التقـــدم ومـــن أصـــحابه فـــي ال بـــن حمـــاد، مـــا كـــان مـــن رســـول هللا  لُنَع

 (.47)حديث
 (.  12162(، حديث )19/205، )( مسند أحمد، مسند أنس بن مالك 11)
 (.903(، حديث )2/71، )ِمْنهُ  َشرٌّ  َبْعَدهُ  َوالاِذي ِإالا  َزَمانٌ  النااسِ  َعَلى َيْأِتي اَل مسند الشهاب، ( 12)
 (.13753(، حديث )21/288، )( مسند أحمد، مسند أنس بن مالك 13)
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اَعةُ  َتُقومَ  َحتاى»، (1)«َحتاى َتْلَقْوا َرباُكمْ » ُكْم » .(2)«السا  َنِبيِ ُكمْ  ِمنْ  َسِمْعتُ » ،»(3)َسِمْعُتُه ِمْن َنِبيِ 
»(4)، « َسِمْعُت َهَذا ِمْن َنِبيِ ُكْم»(5) ،« َسِمْعُت َذِلَك ِمْن َنِبيِ ُكْم»(6) ،« َسِمْعَنا َذِلَك ِمْن َنِبيِ ُكْم»(7) ،
َتْينِ  ،َسِمْعَنا َذِلَك ِمْن َنِبيِ ُكْم »  (9)«أو كما قال، قال: إن كان كذلك إن شا  هللا»، (8)«َمرا

 الرابع: اللغة ويريب األلفاظ: المطلب -

َماِن، َوُهَو اْلِحيُن، قَ " :(َزَمانٌ ) - ِليُلُه الزااُ  َواْلِميُم َوالنُّوُن َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى َوْقت  ِمَن اْلَوْقِت. ِمْن َذِلَك الزا
  .(10)َوَكِثيُرُه. ُيَقاُل َزَماٌن َوَزَمُن، َواْلَجْمُع َأْزَماٌن َوَأْزِمَنٌة"

                                                             

مســند أحمــد، و  .(7068(، حـديث )9/49رٌّ ِمْنــُه، )( صـحيح البخــاري، كتـاب الفــتن، بـاب اَل َيــْأِتي َزَمــاٌن ِإالا الاـِذي َبْعــَدُه َشـ1)
ســنن الترمـذي، أبــواب الفــتن، و  .(12817(، حـديث )20/204و) .(12347(، حــديث )19/351، )أنــس بـن مالــك  مسـند
مسند أبـي يعلـى الموصـلي، مسـند أنـس بـن مالـك، الزبيـر بـن و  .(2206حديث ) ،(4/492ما جا  في أشراط الساعة، )باب 

بـاب مـا جـا  فـي الفـتن، ِذْكـُر َخَبـر  َأْوَهـَم َمـْن  صحيح ابن حبان، كتـاب الـرهن،و  .(4037(، حديث )7/97ِدي عن أنس، )عَ 
َمــاِن َعَلــى اْلُعُمــوِم َيُكــوُن َشــرًّا ِمــْن َأ ِلــِه، )َلــْم ُيْحِكــْم ِصــَناَعَة اْلَحــِديِث َأنا آِخــَر الزا مســند البــزار، . و (5952(، حــديث )13/282وا

ــابُ ، للــداني الفــتن فــي الــواردة الســنن(. و 9280حــديث )(، 14/47س بــن مالــك، )مســند أبــي حمــزة أنــ ــةِ  ِفــي َجــا َ  َمــا َب  اأْلَْزِمَن
وشـعب اإليمـان، بـاب فـي الصـبر  (.212(، حديث )ح3/518. و)(208ححديث ) ،(3/551)، أَْهِلَها َأْحَوالِ  َوَتَغيُّرِ  َوَفَساِدَها

 (.12/203على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة، )
   (.4(، حديث )21الصبر والثواب عليه، )ص (2)
ــُه، )3) ــَدُه َشــرٌّ ِمْن ــْأِتي َزَمــاٌن ِإالا الاــِذي َبْع (. مســند أحمــد، 7068(، حــديث )9/49( صــحيح البخــاري، كتــاب الفــتن، بــاب اَل َي

ــــــك  ــــــن مال ــــــس ب (، حــــــديث 20/216)و .(12817(، حــــــديث )20/204و) .(12347(، حــــــديث )19/351، )مســــــند أن
ــِدي عــن أنــس، )و  .(12838) ــك، الزبيــر بــن َع (. 4037(، حــديث )7/97مســند أبــي يعلــى الموصــلي، مســند أنــس بــن مال

َمـاِن َعَلـى صحيح ابن حبان، كتاب الرهن، باب ما جا  في الفتن، ِذْكُر َخَبـر  َأْوَهـَم َمـْن َلـْم ُيْحِكـْم ِصـَناَعَة اْلَحـِديِث َأنا آِخـَر ال زا
ِلـــِه، )ْن َأاْلُعُمــوِم َيُكـــوُن َشـــرًّا ِمــ  اأْلَْزِمَنـــةِ  ِفـــي َجـــا َ  َمــا َبـــابُ ، للـــداني الفــتن فـــي الـــواردة الســنن. و (5952(، حـــديث )13/282وا

   (.208(، حديث )ح3/518، و)(208ح، حديث )(3/551)، أَْهِلَها َأْحَوالِ  َوَتَغيُّرِ  َوَفَساِدَها
 (.9280(، حديث )12/203شعب اإليمان، باب في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة، ) (4)
 (.2206(، حديث )4/492( سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جا  في أشراط الساعة، )5)
أبـي حمـزة أنـس بـن مالـك، مسـند البـزار، مسـند و  .(13753(، حـديث )21/288، )( مسند أحمد، مسـند أنـس بـن مالـك 6)
 (.7482(، حديث )14/47)
ــن َعــِدي عــن أنــس، )7) ــك، الزبيــر ب المعجــم و  .(4036(، حــديث )7/96( مســند أبــي يعلــى الموصــلي، مســند أنــس بــن مال

ــْأِتي اَل . ومســند الشــهاب، (528(، حــديث )1/319ن اســمه علــي، )الصــغير، بــاب العــين، مــ ــى َي ــاسِ  َعَل ــ ِإالا  َزَمــانٌ  النا  ِذيَوالا
 (.903(، حديث )2/71، )ِمْنهُ  َشرٌّ  َبْعَدهُ 

 (.  12162(، حديث )19/205، )( مسند أحمد، مسند أنس بن مالك 8)
 (.7482(، حديث )14/47( مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك، )9)
 (.3/22( مقاييس اللغة )10)
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 أنس حديث وفي بعض روايات ، (1)والكثير" القليل على يطلق للقسمة قابلة "مدةوالمعنى المراد:  
  .(3)وفي بعضها بعام ،(2)حدد المدة بيوم

رِ  ِخاَلَف  (:َشرٌّ )  - يُن َوالرااُ  َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى ااِلْنِتَشاِر َوالتاَطاُيِر. ِمْن َذِلَك الشا   .(4)اْلَخْيِر""الشِ 

وقال القاضي ، (5)""َوُفاَلٌن َشرُّ النااِس، َواَل ُيَقاُل: َأَشرُّ النااِس ِإالا ِفي ُلَغة  َرِديَئة   :الجوهري قال  
نا , انادرً  إال يستعمالن يكادان ال ،متروكان أصالن: وأشر "أخيرالبيضاوي:  : التفضيل في المتعارف ماوا 

َواَية بأفعل التاْفِضيل اَل يْلَتفت ِإَلى َما َقاَله : "معلًقا العينيقال اإلمام  .(6)وشر" خير قلت: ِإن صحت الرِ 
صحت رواية عند قد "، و َشرٌّ  جا ت بلفظ " أنس حديث أكثر روايات  قال الباحث: .(7)"اْلَجْوَهِري َوَغيره

 . (8)"ر  ــــَأشَ اإلمام أحمد بلفظ "

 .(9)الشيِ  الطبَع" والمعنى المراد: "عدم مال مة 

ُم َواْلَقاُف َواْلَحْرفُ (: َتْلَقْوا) - ، َخُر َعَلى َتَواِفي َشْيَئْينِ ، َواآْل َأَحُدَها َيُدلُّ َعَلى ِعَوج   :اْلُمْعَتلُّ ُأُصوٌل َثاَلَثةٌ  "الالا
"  .(10)َواآْلَخُر َعَلى َطْرِح َشْي  

: في حديث أنس   النابي  فالمراد بقول واألصل الثاني هو األقرب للمعنى المراد في الحديث،  
 .(11) أي حتى تموتوا، «َحتاى َتْلَقْوا َرباُكمْ »

                                                             

 (. 187( التوقيف على مهمات التعاريف )ص1)
(، حديث 20/216)، و(12817(، حديث )20/204(، و)12347(، حديث )19/351أحمد، )مسند ينظر: ( 2)
مسند أبي يعلى (، و 212(، حديث )3/518، و)(208ح(، حديث )3/515) للداني الفتن في الواردة والسنن .(12838)

 (. 5952(، حديث )13/282صحيح ابن حبان، )، و (4037(، حديث )7/97)و ،(4036(، حديث )7/96)،الموصلي
(، 20/204(، و)12347(، حديث )19/351مسند أحمد، )، و (47(، حديث)1/41بن حماد، ) لُنَعْيمالفتن ينظر: ( 3)

مسند أبي و (. 2206(، حديث )4/492سنن الترمذي )و  (،4(، حديث )21، والصبر والثواب عليه، )ص(12817حديث )
 (.528(، حديث )1/319المعجم الصغير، )، و (4037(، حديث )7/97يعلى الموصلي، )

 (.3/180( مقاييس اللغة )4)
ناة( تحفة األبرار شرح مصابيح 5)  (.3/328) السُّ
 (.2/695( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )6)
 (.24/185( عمدة القاري )7)
 (.13753(، حديث )21/288) مسند أحمد،ُينظر: ( 8)
 (.127( التعريفات )ص9)
 (.5/260( مقاييس اللغة )10)
 (.24/185(، عمدة القاري )13/21( فتح الباري )11)
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 معنى الحديث: :خام لمطلب الا -

بتغير الزمان وفساد األحوال، وذلك غيب ال   النابي  "حديث أنس من عالمات النبوة إلخبار إنا  
ناما يُ يُ  األحداث المتالحقة، والخطوب المدلهمة، والفتن العاصفة التي تمر ف ،(1)علم بالوحي"علم بالرأي، وا 

 هذا الحديث.في   النابي  ه بأخبر لما وتحقيق  تأويل إال   ما هي بها األمة اإلسالمية اليوم،

على  يأتي زمانٌ يكاد ال و ب من البدع والفتن، قر ال في بعد عن مكشاة النبوة و الزمان ال يز إنا  
خرج على الَغاِلب، َفكل َعام َتُموت سنة وتحيا  -في الحديث -الكالم"و .ِإالا الاِذي بعده َشرٌّ ِمْنهُ  الناس

َمان الممدوح َناِدر َقِليل" ال، ويضعف اْلَيِقين، َوَما َيْأِتي من الزا وهذا واقع ، (2)ِبدَعة، ويقل اْلعلم، َويكثر اْلُجها
قوم ت يستبعد أنوما وصلت إليه من ضعف وهوان، حتى إن ه قد  اليوم، المتأمل في حال األمة يستشعره

، مما قد وعزها ويعود لها مجدها تنتصر على أعدائهاأن فضاًل عن  لها حال، صلحيقائمة، وأن  ألمةل
  يوقع اإلنسان في اليأس والقنوط.

 اْلَقْومُ  ِإالا  َّللااِ  َرْوحِ  ِمنْ  َيْيَأُس  اَل  ِإناهُ  :لقوله  مصداًقا ال يقع في شي  من ذلك لكن المؤمنو  
األحاديث األخرى التي تتحدث عن في ضو   حديث أنس  األصل أن يفهمو ، [87: يوسف] اْلَكاِفُرونَ 

 ،عمومه على ليس أن حديث أنس منها  علميُ ف ، عيسى ونزول أحاديث المهدي خاصة أشراط الساعة،
جالبين فترة معينة  األزمنة المتفاضلة في الشر تقع فيوأن ، بل هو من العام المخصوص اج والدا  .الحجا

 المطلب الساد : المباحث الموضوعية: -

-  :  ر تجاه الرعية:والة األم واجباتأوالا

أحدها: حفظ الدين  أشيا : عشرة العامة األمور من يلزمه ومسئولياته، والذي الخليفة مهام"إن   
أجمع عليه سلف األمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضح له  على أصوله المستقرة، وما

ا من خلل، واألمة ين محروسً ن له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقو  والحدود؛ ليكون الد  ة، وبيا جا الحُ 
فة، النص الثاني: تنفيذ األحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم   ممنوعة من زلل.

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في  فال يتعدى ظالم، وال يضعف مظلوم.
والرابع: إقامة الحدود؛ لتصان محارم هللا  المعايش، وينتشروا في األسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال.
ة المانعة دا الثغور بالعُ  والخامس: تحصين تعالى عن االنتهاك، وتحفظ حقو  عباده من إتالف واستهالك.
 ا.ا، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمً والقوة الدافعة حتى ال تظفر األعدا  بغرة ينتهكون فيها محرمً 

والسادس: جهاد من عاند اإلسالم بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة؛ ليقام بحق هللا تعالى في 
                                                             

 (.10/14( شرح صحيح البخاري البن بطال )1)
 (.3/295(  كشف المشكل من حديث الصحيحين )2)
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ا من غير ا واجتهادً والسابع: جباية الفي  والصدقات على ما أوجبه الشرع نًص  ين كله.إظهاره على الد  
والثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف وال تقتير، ودفعه في  خوف وال عسف.

يكله التاسع: استكفا  األمنا  وتقليد النصحا  فيما يفوض إليهم من األعمال و  وقت ال تقديم فيه وال تأخير.
العاشر: أن يباشر  إليهم من األموال؛ لتكون األعمال بالكفا ة مضبوطة، واألموال باألمنا  محفوظة.

ة وحراسة الملة، وال يعول على التفويض م  بنفسه مشارفة األمور، وتصفح األحوال؛ لينهض بسياسة األُ 
 .(1) "الناصح  بلذة أو عبادة، فقد يخون األمين ويغشتشاغاًل 

 ثانياا: حقوق والة األمر على الرعية:  -

ذا قام اإلمام بما ذكرناه من حقو  األمة، فقد أدى حق هللا تعالى فيما لهم وعل"  يهم، ووجب له وا 
 فيخرج به عن اإلمامة شيئان: ،والذي يتغير به حاله، ما لم يتغير حاله ،والنصرة ،الطاعة عليهم حقان:

 .(2)"نقص في بدنهوالثاني:  ،أحدهما: جرح في عدالته

 :(3)شكل الحديثمُ : سابعالمطلب ال -

فظاهر الحديث أن كل عام شر من  ،)اإلطال ( في حديث أنس بن مالك  استشكل أهل العلم 
لى قيام الساعة ولقا  هللا   من جهة، ويعارضالواقع  عارضيأمر وهذا  ،الذي قبله على اإلطال  وا 

 أحاديث ثابتة من جهة أخرى.

-  : زمن  (مـالوالي الظال) بن يوسفاج ــجا  بعد زمن الحج   فقد للواقع: أن   حديثظاهر  معارضةأوالا
ابن حجر: الحافظ قال ، أنس  شهد ذلك بعض من سمع حديث، و (الوالي العادل) العزيز عمر بن عبد 

 ولو لم يكن في ذلك إال   ،بعض األزمنة تكون في الشر دون التي قبلها وقد استشكل هذا اإلطال  مع أنا "
، وقد اشتهر الخبر الذي كان في زمن عمر بن اج بيسيرالعزيز وهو بعد زمن الحج  زمن عمر بن عبد 

ا من الزمن  عن أن يكون شرً ا فضاًل الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدً  عبد العزيز، بل لو قيل : إنا 
, وتجديد حركة أزمنة أعقبها العالم في وجمود ركود فترات جا ت قد هأنا  يثبت التاري  ثم إنا  .(4)"الذي قبله

 في اإلسالمية الخالفة سقوط بعد جددينالمُ  العلما  من الثامن القرن  في ظهر من -مثالً  -نذكر أن ويكفي
 تالميذه وسائر القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسالم شي  :مثل ،السابع القرن  في األوضاع وتدهور, بغداد

                                                             

 (.42-40( األحكام السلطانية )1)
 (.42)ص المصدر السابق ( 2)
التي نقلها ذوو التاثبت فيها واألمانة عليها، وحسن األدا  لها، أشياَ  مماا يسقط  هو أن يكون في اآلثار المروياة عنه  (3)

 (.1/6شرح مشكل اآلثار )معرفتها، والعلم بما فيها عن أكثر الناس. ينظر: 

 (.3/21( فتح الباري )4)
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 ترجم ممن وغيره, ومصر المغرب في خلدون  وابن, األندلس في الشاطبي إسحا  أبو ظهر كما الشام، في
 ابن مثل نجد ذلك تلت التي العصور وفي .الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر كتابه في حجر ابن لهم

, اليمن في والصنعاني والشوكاني الهند، في والدهلوي  اليمن، في الوزير وابن, مصر في والسيوطي, حجر
 .(1)المجددين واألئمة المجتهدين األجال  العلما  من وغيرهم, نجد في الوهاب عبد وابن

 حديثبين  التعارض الظاهرفي دفع  حابة والتابعين ومن بعدهممن الص   وقد اجتهد أهل العلم 
 بما يأتي: عن ذلك  والواقع، وأجابوا أنس 

ر:  عبد هللا بن مسعودالصحابي  -1 أهل لة العلم وذهاب العلما  و قتزايد الشر كلما تقدم الزمان ب فس 
اَعةُ  َتُقومَ  َحتاى َقْبَلهُ  َكانَ  الاِذي اْلَيْومِ  ِمنَ  َشرٌّ  َوُهوَ  ِإالا  َيْومٌ  َعَلْيُكمْ  َيْأِتي "اَل :  فقال، الصالح  َأْعِني َلْستُ  السا

 َمَضى الاِذي اْلَيْومِ  ِمنَ  ِعْلًما َأَقلُّ  َوُهوَ  إال َيْوم َعَلْيُكم َيْأِتي اَل  َوَلِكن ُيِفيُدُه، َمااًل  َواَل  ُيِصيُبهُ  اْلَعْيشِ  ِمنَ  َرَخا ً 
، (2)َيْهَلُكوَن" َذِلكَ  َفِعْندَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َيْنَهْونَ  َواَل  ِباْلَمْعُروفِ  َيْأُمُرونَ  َفاَل  النااُس  اْسَتَوى  اْلُعَلَما ُ  َذَهبَ  َفِإَذا َقْبَلُه،

ةٌ  َواَل  َعام ، ِمنْ  َخْيرٌ  َعامٌ  َواَل  ِمْنُه، َشرٌّ  َبْعَدهُ  الاِذي ِإالا  َعامٌ  َلْيَس ": أيًضا َقالَ و  ، ِمنْ  َخْيرٌ  ُأما  َذَهابُ  َوَلِكنْ  ُأماة 
ثُ  َوُعَلَماِئُكْم، ِخَياِرُكمْ  ْساَلمُ  َفَيْنَهِدمُ  ِبَرْأِيِهمْ  اأْلُُمورَ  َيِقيُسونَ  َقْومٌ  َوُيَحدِ   عليكم َيْأِتي اَل : "أيًضا ، وقال(3)"َوَيْنَثِلمُ  اإلِْ

 َوهللاِ  ِإنِ ي: "َقالَ  ِفيِه، نْخَصبُ  اَل  َواْلَعامُ  َيْخَصُب، اْلَعامُ  َعَلْيَنا َيْأِتي َفِإناهُ : َقاُلوا ،"ِمْنهُ  َشرٌّ  َبْعَدهُ  َوالاِذي ِإالا  َعامٌ 
  .(4)"ِمْثَلهُ  اْلَعامَ  َفَأُروِني ُعَمرُ  َقْبَلُكمْ  َكانَ  َقدْ  اْلُعَلَما ِ  َأوِ  اْلِعْلمِ  َذَهاَب  َوَلِكنا  َجْدَبُكْم، َواَل  ِخْصَبُكْم، َأْعِني اَل 

"ثم وجدت عن عبد هللا بن مسعود التاصريح بالمراد هذا الرأي، فقال:  رجح الحافظ ابن حجروقد  
 .(6)"وهذا يصلح أن يفسر به حديث أنس هذا"السيوطي، فقال: وتابعه على ذلك  .(5)"وهو أولى باالتِ باع

م الزمان الشر  تزايد التابعي الحسن البصري: حمل -2 ر ــود عمــسئل عن وجب، فُ ــر األغلـــعلى األكثبتقد 
" ِمنْ  ِللنااسِ  ُبدا  "اَل  فقال: ،اجبعد الحج   بن عبد العزيز  م ا،  اهللَا ُيَنفِ س عن عباده وقتً  أن   :، "يعني(7)َتْنِفيس 

ل: ما َوجه هذا َقائ ِإن قالفقال: " ،ابن الجوزي اإلمام  على ذلك ووافقه، (8)ويكشُف البالَ  عنُهم حيًنا"
اج عمر نا َونحن نعلم أ الكالم  نا فالجواب: أ ،ان؟بن عبد اْلَعِزيز، َفبسط العدل َوصلح الزامه جا  بعد الحجا

                                                             

ناة( كيف نتعامل مع 1)  (.107النبوية )ص السُّ
 (.13/21( فتح الباري )2)
 (. 9/105( المعجم الكبير )3)
 (. 3/235( شعب اإليمان )4)
 (.13/21( فتح الباري )5)
 (.2/529( قوت المغتذي على جامع الترمذي )6)
 (.13/21( فتح الباري )7)
 (.2/458( النهاية في غريب الحديث واألثر )8)
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ال، ويضعف اْلَيِقين، َوَما خرج على ال َغاِلب، َفكل َعام َتُموت سنة وتحيا ِبدَعة، ويقل اْلعلم، َويكثر اْلُجها
َمان الممدوح َناِدر َقِليل  .(1)"َيْأِتي من الزا

 العصر على مجموعِ  تفضيل مجموعِ  ،المراد بالتافضيل أنا  :(2)بعضهم قال الحافظ ابن حجر: "وأجاب -3
حابة في األحيا ، وفي عصر عمر بن عبد العزيز اج كان فيه كثير من الصا عصر الحجا  العصر، فإنا 
 ِفي وهو «َقْرِني اْلُقُرونِ  َخْيرُ »: لقوله  ،حابة خير من الزمان الذي بعدهوالزمان الذي فيه الصا انقرضوا، 
ِحيَحْينِ  ِتي َأَمَنةٌ  َأْصَحاِبي» ُلهُ وقو  ،(3)الصا  َأْخَرَجهُ  «ُيوَعُدونَ  َما ُأماِتي َأَتى َأْصَحاِبي َذَهبَ  َفِإَذا أِلُما

 .(5)"(4)ُمْسِلمٌ 

حديث  حملمكن ي حيث ،-وهللا أعلم -هو األقرب للصواب رأي الحسن البصري قال الباحث:  
م الزمان ، فكلمالبغاألاألكثر ، على أنس   ، ومن هذاغالًبا كلما ازداد الشر زمن النبوة نا عنابتعدو  تقد 
 هذا ال يعنيو ، عبد هللا بن مسعود  تبي ن من قولكما  قلة العلم وذهاب العلما  وأهل الصالح :الشر

 ولكن هناك تفاوت.  انعدام الخير في العصور المتأخرة،

منها: في آخر الزمان،  تنبؤ بالخير فهناك أحاديث :ألحاديث ثابتة : معارضة ظاهر حديث أن  ثانياا -
اَعةُ  َتُقومُ  الَ »:  َّللااِ  قال َرُسولِ َحَكًما ُمقِسًطا،  حديث نزول عيسى   َحَكًما َمْرَيمَ  اْبنُ  ِفيُكمْ  َيْنِزلَ  َحتاى السا

ِليَب، َفَيْكِسرَ  ُمْقِسًطا، معلوم ، و (6)«َأَحدٌ  َيْقَبَلهُ  الَ  َحتاى الَماُل، َوَيِفيَض  الِجْزَيَة، َوَيَضعَ  الِخْنِزيَر، َوَيْقُتلَ  الصا
الزمان عيسى ابن مريم بعد زمان "أن   جا  ، ومنها(8)، "وال يكون أشر إذ تمتلئ األرض حينئذ عداًل"(7)"الدا
: َقالَ  ،َسِعيد   َأِبي حديثك ،ا بعد أن ملئت جورً ه يمأل األرض عداًل األحاديث الواردة في المهدي وأنا  أيًضا

                                                             

 (.3/295(  كشف المشكل من حديث الصحيحين )1)
 من المقصود بقوله )بعضهم(. -بعد البحث -وال أحد غيرهلم يحدد الحافظ ابن حجر ( 2)
ــِهَد، )3) ــْور  ِإَذا ُأْش ــَهاَدِة َج ــى َش ــَهُد َعَل ــاب اَل َيْش ــاب الشــهادات، ب ــه. أخرجــه البخــاري فــي الصــحيح، كت (، 3/171( متفــق علي

رجــــــه (، وأخ6695(، )6658(، )6429(، )6428(، )3651(، )3650(، )2652(، وُينظــــــر: حــــــديث )2651حــــــديث )
ـَحاَبِة ثُـما الاـِذيَن َيُلـوَنُهْم ثُـما الاـِذيَن َيُلـوَنُهْم، )مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة  (، وينظـر 4/1963، َباُب َفْضـِل الصا

 (.2535(، )2533حديث )
ٌن أِلَْصـَحاِبِه، َوَبَقـاَ  َأْصـَحاِبِه َأَمـاٌن َأَما ، َباُب َبَياِن َأنا َبَقاَ  الناِبيِ  ( أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة 4)

 (.2531(، حديث )4/191ِلأْلُماِة، )
 (.13/21( فتح الباري )5)
ــِر، )6) ــِل الِخْنِزي ــِليِب َوَقْت ــِر الصا ــاب المظــالم والغصــب، بــاب َكْس ــه. أخرجــه البخــاري فــي الصــحيح، كت (، 3/136( متفــق علي

(، وأخرجـه مسـلم فــي الصـحيح، كتــاب اإليمـان، بـاب ُنــُزوِل ِعيَسـى اْبــِن 3448(، )2222(، وينظـر: حــديث )2476حـديث )
 (، بنحوه. 155(، حديث )1/135ُمَحماد  َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم، )َمْرَيَم َحاِكًما ِبَشِريَعِة َنِبيِ َنا 

 (. 13/21( فتح الباري )7)
 (. 24/153( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )8)
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اَعةُ  َتُقومُ  اَل »:   َّللااِ  َرُسولُ  َقالَ   ُمِلَئْت  َكَما َعْداًل  اأْلَْرَض  َيْمأَلُ  َأْقَنى، َبْيِتي أَْهلِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َيْمِلكَ  َحتاى السا
 .(1)«ِسِنينَ  َسْبعَ  َيْمِلكُ  ُظْلًما، َقْبَلهُ 

عن ، وأجابوا هذه األحاديثو  بين حديث أنس وقد اجتهد أهل العلم في دفع التعارض الظاهر  
 ما يأتي: ذلك ب

، أو  النابي  الزمان الذي وجد بعد زمن ، أن المراد بالزمان في حديث أنس  رأى :الكرمانياإلمام  -1
 ،وجد قبله وعيسى  ،قلت المراد منه الذي وجد بعده"الذي هو من جنس الزمان الذي فيه األمرا ، فقال: 

المعصوم غير داخل  النابي  زمان  وفي الجملة معلوم بالضرورة الدينية أن   ،(2)أو الذي هو من جنس األمرا 
 .(3)"ينالنابي  فيه وال مراد منه صلوات هللا على سيدنا محمد وعليه وعلى سائر 

 َلـمْ  َمـنْ  َأْوَهـمَ  َخَبر   على العام المخصوص، فقال: "ِذْكرُ  حمل الشر في حديث أنس اإلمام ابن حبان:  -2
ِلــِه".. وذكــر حــديث أنــس  ِمــنْ  َشــرًّا َيُكــونُ  علــى العمــوم الزمــان آخــر أن الحــديث ِصــَناَعةَ  ُيْحِكــمْ  ، ثــم قــال: َأوا
، وقـال الحـافظ (4)ُكلِ َهـا..." اأْلَْحـَوالِ  َعَلـى ِخَطاِبـهِ  ِبُعُمـومِ  يـر لـم مالـك ْبـنِ  َأَنسِ  َخَبرَ  ِبَأنا  اْلُمَصرِ حِ  اْلَخَبرِ  "ِذْكرُ 

حــديث أنــس لـــيس علــى عمومــه باألحاديــث الــواردة فـــي  واســتدل ابــن حبــان فـــي صــحيحه بــأنا ابــن حجــر: "
 .(5)"ا بعد أن ملئت جورً ه يمأل األرض عداًل المهدي وأنا 

 األحاديــث ضــو  علــى يفهــم أن ينبغــي -أي حــديث أنــس  -الحــديث وقــال اإلمــام األلبــاني: "فهــذا 
 علـــى لـــيس الحـــديث هـــذا أن علـــى تـــدل فإن هـــا ، عيســـى ونـــزول أحاديـــث المهـــدي :مثـــل ،وغيرهـــا المتقدمـــة

 ال الـذي فـي اليـأس فيقعـوا عمومـه علـى أن ـه النـاس إفهـام يجـوز فـال المخصـوص، العـام من هو عمومه، بل
ــهُ  المــؤمن بــه يتصــف أن يصــح ــاِفُرونَ  اْلَقــْومُ  ِإالا  َّللااِ  َرْوحِ  ِمــنْ  َيْيــَأُس  اَل  ِإنا  أن هللا أســأل ،[87: يوســف] اْلَك
 .(6)حًقا" به مؤمنين يجعلنا

 احتمالين، فقال:  إلى حمل المراد باألزمنة المتفاضلة في الشر على ذهبالحافظ ابن حجر:  -3

                                                             

ــا  ِإْخَبــاِرهِ  صــحيح ابــن حبــان، كتــاب التــاري ، بــاب (1) ْخَبــارِ  ِذْكــرُ ، والحــوادث الفــتن مــن أمتــه فــي يكــون  َعما  َوْصــفِ  َعــنْ  اإْلِ
ةِ  ــانِ  آِخــرِ  ِفــي ِلْلَمْهــِدي ِ  َتُكــونُ  الاِتــي اْلُمــدا َم فــي  -رحمــه هللا -(. قــال الشــي  شــعيب األرنــاؤوط6826(، حــديث )15/238) ،الزا

 حاشية الصحيح: "إسناده حسن".
 (. 3/21( في فتح الباري: )المراد جنس الزمان الذي فيه األمرا (. فتح الباري )2)
 (. 24/153( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )3)
 (، .13/283(  ُينظر: صحيح ابن حبان )4)
 (. 13/21( فتح الباري )5)
 (.1/36سلسلة األحاديث الصحيحة )(  6)
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ال وما بعده، ويكون المراد   جا "يحتمل أن يكون المراد باألزمنة ما قبل وجود العالمات العظام كالدا
ال، وأما زمن عيسى باألزمنة المتفاضلة في الشر من زمن الحجا  جا فله ُحْكٌم  اج فما بعده إلى زمن الدا

 ُمْسَتْأَنٌف، وهللا أعلم. 

ــ  حابة بنــا  علــى أناهــم هــم المخــاطبون بــذلك، ويحتمــل أن يكــون المــراد باألزمنــة المــذكورة أزمنــة الصا
ـ مـيم، فلـذلك أجـاب مـن حابي فهـم التعفيختصُّ بهم، فأماا من بعدهم فلم يقصد فـي الخبـر المـذكور، لكـن الصا

اج بذلك وأمرُهم بالصبر  . (1)وهم أو ُجلُّهم من التابعين" ،شكا إليه الحجا

ان، واالحتمـال ب ـهو الجمع بـين رأي اإلمـام ابـن حِ  -وهللا أعلم -قال الباحث: الرأي األقرب للصواب 
زمــان شــر مــن فكــل ، علــى العــام المخصــوص، حمــل حــديث أنــس أي  ،األول مــن رأي الحــافظ ابــن حجــر

ـبـين  هـي الفتـرة الواقعـة معينة فترة، وذلك خاص بالذي قبله جال، الحجا زمـن  يسـتثنى مـن ذلـكعليـه فو اج والـدا
 ُحْكٌم ُمْسَتْأَنٌف. فله زمن عيسى كذلك و  ،فإنه غير داخل وال مراد،  النابي  

َيـْأِتي َعَلـْيُكْم َزَمـاٌن ِإالا الاـِذي اَل » :أنـس  الصحيح لحديث فهمالخالصة أن   مما سبق نيتبي  وأقول:  
 أن يحمل:  -وهللا أعلم -«َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه، َحتاى َتْلَقْوا َرباُكمْ 

 .زداد شًرا في الغالبن عن زمن النبوة كلما ا، فكلما ابتعد الزماعلى األكثر األغلب -1

جال.  على العام المخصوص، فاألزمنة المتفاضلة -2 اج والد   في الشر تقع في الفترة بين الحجا

صـــاحب كتـــاب مرقـــاة المفـــاتيح  -ه(1014) وقــد استأنســـت فيمـــا ذهبـــت إليـــه بقـــول ل مــام الهـــروي  
مسـتثنى شـرًعا مـن الكـالم،  أن يقـال إن زمـن عيسـى  "وأقول: األظهـر حيث قال: -شرح مشكاة المصابيح

ــا بقيــة األزمنــة فــيمكن أن تكــون األشــر  ية فيهــا موجــودة مــن حيثيــة دون حيثيــة، وباعتبــار دون آخــر، وفــي وأم 
، وحــال واســتقامة ، وغيرهــا ممــا يطــول تفصــيلها، موضــع دون موضــع، وفــي أمــر دون أمــر، مــن علــم  وعمــل 

ر للعــالم، فكلامــا َأْبَعــَد عــن  وهــذا مــن مقتضــيات البعــد عــن زمــان الحضــرة النبويــة، فإنهــا بمنزلــة المشــغل الُمَنــوِ 
ــحابةقربــه وقــ أجمعـــين، مــع كمـــال  -رضـــي هللا تعــالى عــنهم -ع فـــي زيــادة ظـــالم وَحَجَبــة ، وقــد أدركـــِت الصا

 .  "(2)صفا  باطنهم التاَغيَُّر من أنفسهم بعد دفنه 

 

 ثامن: أحكام الحديث:المطلب ال -

                                                             

 (. 13/21( فتح الباري )1)
 (.8/3388مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )( 2)
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 مسألة، الوقوف عليها عند دراسة حديث أنس بن مالك إن  من أهم المسائل الفقهية التي ينبغي  
 .وموقح اإلسام من ا" ولي األمرالخرِو على "

ا أن يكون ثالثولي األمر أحد أحوالهم متباينة، ف والة األمر إنا تفصيل: ف فيها والمسألة  عاداًل  ة، إم 
م امقسًطا،   يكون فاسًقا أو ظالًما. م اأن يكون كافًرا مجرًما، وأ وا 

ا الو  - : ة، منهاعد   بأدلةواستدلوا ، خروج عليه مطلًقاال ةحرماتفق العلما  على فقسط، لي العادل المُ اأم 
 النابي  قول ، و [59]النسا :  َأيَُّها الاِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا َّللااَ َوَأِطيُعوا الراُسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ  َيا : هللا قول
 :« ِن اْسُتْعِمَل  .(1)«َحَبِشيٌّ َكَأنا َرْأَسُه َزِبيَبةٌ اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َواِ 

ا الوالي الكافر المجرم، - ه إذا ُقدر على ذلك، مجاهدتالخروج عليه و ب فاتفق العلما  على وجو  وأم 
من كبار  -(2)ُأَمياةَ  َأِبي ْبنِ  ُجَناَدةَ  اإلمام البخاري بسنده َعنْ  هأخرج الحديث: ، منهاةعد  أدلة واستدلوا ب
اِمِت، ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعَلى َدَخْلَنا: َقالَ  ،-التابعين ثْ  َّللااُ، َأْصَلَحكَ : ُقْلَنا َمِريٌض، َوُهوَ  الصا  َّللااُ  َيْنَفُعكَ  ِبَحِديث   َحدِ 

ْمعِ  َعَلى َباَيَعَنا َأنْ »: َعَلْيَنا َأَخذَ  ِفيَما َفَقالَ  َفَباَيْعَناُه،  النابي   َدَعاَنا: َقالَ  ، النابي   ِمنَ  َسِمْعَتهُ  ِبِه،  السا
 ُكْفًرا َتَرْوا َأنْ  ِإالا  أَْهَلُه، اأَلْمرَ  ُنَناِزعَ  الَ  َوَأنْ  َعَلْيَنا، َوَأَثَرةً  َوُيْسِرَنا َوُعْسِرَنا َوَمْكَرِهَنا، َمْنَشِطَنا ِفي َوالطااَعِة،

 ُكْفًرا َتَرْوا َأنْ  ِإالا  َأْهَلُه، اأَلْمرَ  ُنَناِزعَ  الَ  َوَأنْ »: قوله  هووالشاهد  .(3)«ُبْرَهانٌ  ِفيهِ  َّللااِ  ِمنَ  ِعْنَدُكمْ  َبَواًحا،
ْلَطانِ  ِمنَ  َوَقعَ  قال الحافظ ابن حجر: "ِإَذا، «ُبْرَهانٌ  ِفيهِ  َّللااِ  ِمنَ  ِعْنَدُكمْ  َبَواًحا، ِريحُ  اْلُكْفرُ  السُّ  َتُجوزُ  َفاَل  الصا
، وقال في موطن آخر: "وملخصه (4)الَحِديث" ِفي َكَما َعَلْيَها َقَدرَ  ِلَمنْ  ُمَجاَهَدُتهُ  َتِجبُ  َبلْ  ،َذِلكَ  ِفي َطاَعُتهُ 

أن ه ينعزل بالكفر إجماًعا، فيجب على كل مسلم  القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثاواب، ومن داهن 
 .(5)"ضفعليه اإلثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك األر 

                                                             

 (.693(، حديث )1/140األذان، باب إمامة العبد والمولى، )( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب 1)
 ثقـة تـابعي :العجلـي فقـال ،صـحبته فـي مختلـف ،كبيـر أبيـه اسـم :يقـال ،الشامي هللا عبد أبو ،األزدي أمية أبي بن ُجَنادة (2)

 ،النســائي ســنن فــي  النبــي عــن األزدي ادةَنــجُ  وروايــة ،األب وكنيــة االســم فــي متفقــان وتــابعي صــحابي اثنــان همــاأن   والحــق
 .(142ص) التهذيب تقريب. ُينظر: الستة الكتب في الصامت بن عبادة عن أمية أبي ابن ادةنَ جُ  ورواية

(، حـــديث 9/47: )َســـَتَرْوَن َبْعـــِدي ُأُمـــوًرا تُْنِكُروَنَهـــا(، )( أخرجـــه البخـــاري فـــي الصـــحيح، كتـــاب الفـــتن، بـــاب َقـــْوِل الناِبـــيِ  3)
(7055 ،7056.) 
 (.13/7( فتح الباري )4)
 (.13/123فتح الباري )( 5)



21 
 

الذي استقر  -فاختلف العلما  في حكم الخروج عليه ومجاهدته، والراجح الوالي الفاسق أو الظالم،ا وأم   -
ل اإلمام اما لم يصل به فسقه وظلمه إلى الكفر البواح، ق يهال يجوز الخروج عل أناه -معليه أكثر أهل العل

ن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت  النووي: "وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وا 
ناةاألحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل  ، وقال شي  اإلسالم ابن (1)ه ال ينعزل السلطان بالفسق"أنا  السُّ

 أن إلى ظلمهم على والصبر البغاة لوكالم على بالقتال الخروج ترك الحديث أهل مذهب تيمية: "كان
ناة أهل أمر استقر ، وقال في موطن آخر: "ولهذا(2)فاجر" من ستراحيُ  أو بر ستريحيَ   القتال ترك على السُّ

 بالصبر ويأمرون  عقائدهم، في هذا يذكرون  وصاروا  النابي   عن الثابتة الصحيحة لألحاديث الفتنة في
ن قتالهم، وترك جور األئمة على  .(3)والدين" العلم أهل من كثير خلق الفتنة في قاتل قد كان وا 

 :األمر والةف من وعليه، فإن  من أهم واجبات المسلم تجاه هذا الصن   

، ِفي َطاَعةَ  الَ »:  النابي  في غير معصية، لقول  أواًل: الطاعة -  .(4)«الَمْعُروِف  ِفي الطااَعةُ  ِإناَما َمْعِصَية 

 َكِرهَ  َفَمنْ  َوتُْنِكُروَن، َفَتْعِرُفونَ  ُأَمَراُ ، َعَلْيُكمْ  ُيْسَتْعَملُ  ِإناهُ »:  النابي  ثانًيا: اإلنكار عليه والنصح له، لقول  -
 َما اَل،»: َقالَ  ،ُنَقاِتُلُهْم؟ َأاَل  هللِا، َرُسولَ  َيا: َقاُلوا ،«َوَتاَبعَ  َرِضيَ  َمنْ  َوَلِكنْ  َسِلَم، َفَقدْ  َأْنَكرَ  َوَمنْ  َبِرَئ، َفَقدْ 

اِريِ   ، ولحديث َتِميم  (5)ِبَقْلِبهِ  َوَأْنَكرَ  ِبَقْلِبهِ  َكِرهَ  َمنْ  َأيْ  ،«َصلاْوا ينُ »: َقالَ  ، النابي   َأنا   الدا  ،«الناِصيَحةُ  الدِ 
ِتِهمْ  اْلُمْسِلِمينَ  َوأِلَِئماةِ  َوِلَرُسوِلهِ  َوِلِكَتاِبهِ  ّللاِ »: َقالَ  ِلَمْن؟،: ُقْلَنا  .(6)«َوَعاما

                                                             

 (.12/299المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )( 1)
 (.4/444مجموع الفتاوى )( 2)
ناة النبوية )( 3)  (.530-4/529منهاج السُّ
ـُدوِ  ِفـي اأَلَذاِن ( متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب أخبار اآلحاد، بـاب َمـا َجـاَ  ِفـي ِإَجـاَزِة َخَبـِر ا4) لَواِحـِد الصا

ـْوِم َوالَفــَراِئِض َواأَلْحَكـاِم، ) ـاَلِة َوالصا (. وأخرجــه مسـلم فــي الصـحيح، كتـاب اإلمــارة، بـاب ُوُجــوِب 7257(، حـديث )9/88َوالصا
 (.1840(، حديث )3/1469َطاَعِة اأْلَُمَراِ  ِفي َغْيِر َمْعِصَية ، َوَتْحِريِمَها ِفي اْلَمْعِصَيِة، )

ـْرَع، َوتَـْرِك ِقتَـالِ 5) ْنَكـاِر َعَلـى اأْلَُمـَراِ  ِفيَمـا ُيَخـاِلُف الشا ِهْم َمـا َصـلاْوا، ( أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب اإلمارة، باب ُوُجوِب اإْلِ
 (.1854(، حديث )3/1481َوَنْحِو َذِلَك، )

 (.55(، حديث )1/74) ( أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة،6)
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ْلَطاِن : »ثالًثا: الصبر على ظلمه وتعديه، لقول  - َمْن َكِرَه ِمْن َأِميِرِه َشْيًئا َفْلَيْصِبْر، َفِإناُه َمْن َخَرَج ِمَن السُّ
َيْأِتي َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالا الاِذي َبْعَدُه اْصِبُروا، َفِإناُه اَل : »أنس بن مالك  حديث، ول(1)«ِشْبًرا َماَت ِميَتًة َجاِهِلياةً 

من كره من أميره شيًئا بالصبر،   النابي   فقد أوصى. َسِمْعتُهُ ِمْن نَبِي ِكُْم  «َشرٌّ ِمْنُه، َحتاى َتْلَقْوا َرباُكمْ 
 ، فقال:بالصبر، وفي رواية أوصاهم بتقوى هللا والصبر اج وتعديهظلم الحج   اشتكوالذين ا أنس وأوصى 

 ِفي َلتُْبَلُونا }: ووصيته للمؤمن الذي ُيبتلى في ماله ونفسه، قال  أمر هللا وهذا  ،(2)«َواْصِبُروا َّللااَ  اتاُقوا»
نْ  َكِثيًرا َأًذى َأْشَرُكوا الاِذينَ  َوِمنَ  َقْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الاِذينَ  ِمنَ  َوَلَتْسَمُعنا  َوَأْنُفِسُكمْ  َأْمَواِلُكمْ   َوَتتاُقوا َتْصِبُروا َواِ 

  .[186: عمران آل{ ] اأْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  َفِإنا 

ن تقوى هللا   في التعامل مع ولي األمر الظالم أو الفاسق والصبر عليه، أمر ضروري، وفيه  وا 
، (3)"ترك أو فعل من -عقوبه هللا  -العقوبة به تستحق عما النفس صيانةهي "فالتقوى ، الخير الكثير

بظلم الظالم  (5)الرضا وهذا ال يعني .(4)هللا" إلىال  هللا لغير البلوى  ألم من الشكوى  "ترك هووالصبر 
, منكر وبالمنكر, كفر بالكفر فالرضا, -الصبر والرضا -األمرين بين كبير فر  وبفسق الفاسق، فهناك "

 من ... إنتغييره في وساع, له كاره وهو الشي  على المر  يصبر وقد, أحد عنه يستغني فقلما الصبر اوأم  
 يعد   أن مجتهًدا,  واألناة بالصبر يعتصم أن إال له ليس, والجبروت الظلم مقاومة على القدرة يملك لم
 بقوة الباطل قوة ليواجه, المواتية الفرصة ومنتهًزا, فكرته يحمل من بكل معتضًدا, األسباب ويتخذ, ةد  العُ 

, وعبادها األصنام على مكة في َعاًما عشر ثالثة  النابي   صبر وقد .العدل نصاربأ الظلم وأنصار, الحق
ناة في طاف بل, صنًما وستون  ثالثمائة وحولها وفيها بالكعبة ويطوف الحرام بالمسجد فيصلي  السابعة السُّ

 فتح -الفتح يوم المناسب الوقت أتى حتى, يمسها وال يراها وهو, القضا  عمرة في أصحابه مع الهجرة من
  .(6)"فحطمها -مكة

 
                                                             

(، 9/47: )َسـَتَرْوَن َبْعـِدي ُأُمـوًرا تُْنِكُروَنَهـا(، )( متفق عليه، أخرجه البخاري فـي الصـحيح، كتـاب الفـتن، بـاب َقـْوِل الناِبـيِ  1)
ِفـَتِن وتحـذير الـدعاة إلـى (. وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب اإلمارة، باب اأْلَْمِر ِبُلُزوِم اْلَجَماَعِة ِعْنَد ُظُهوِر الْ 7053حديث )
 (.1849(، حديث )3/1478الكفر، )

   (.4(، حديث )21الصبر والثواب عليه، )ص (2)
   (.65التعريفات )ص (3)
 (.131المصدر السابق )ص( 4)
 (.178. التوقيف على مهمات التعاريف )صالتغير" عدم مع ويفوته يصيبه بما النفس "طيبالرضا هو:  (5)
ناة النبوية )ص (6)  (.109-108كيف نتعامل مع السُّ
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 : اللطائح الدعوية والتربوية:المطلب التاسع -

ة يمكن أن يستخلص من حديث أنس    من أهمها:  ،لطائف دعوية وتربوية عد 

 علًما وعماًل وحلًما وفضاًل وتدقيًقا وتحقيًقا. إلى يوم الدين؛ الفضل للمتقدمين  إن   -1

 .غالًبا ةفتنا و شرً زداد ن النبوة ازمعن  الزمان وابتعد تقدمت األياملزمان، فكلما اد بتقدم ادإنا الشر يز   -2

جال.  -3 اج والد   إن  األزمنة المتفاضلة في الشر تقع في الفترة بين الحجا

 . به لقا  ر ب للعبد المؤمن إالراحة  تتوارد، وشرورها تزداد، وال أحوال الدنيا تتعاقب، وأهوالها -4

 صبره. على يثابوال يعجز، و  على البال  ليصبر المؤمن ،من حكمة هللا  التدرج في البال  -5

 الشغل والتعب في ازدياد. والراحة، فإنا  بصالح األعمال، وال ينتظر الفراغ أن يبادر لمسلمل ينبغي -6

  فقد يكون في األزمنة المتأخرة ما هو خير من المتقدمة.بزمان دون زمان،  فضل هللا ال يختص  -7

  .وأناة بحكمةعلى ما يكره، ومعالجة األمور  مؤمنال وجوب صبر -8

 .قبل المطالبة بحقهم في الطاعة والنصرة ومهامهم واجباتهموجوب قيام والة األمر ب -9

ن ظلموا وجاروا، وعدم الخروج إال وجوب الصبر ع -10 من أظهر الكفر البواح على لى والة األمور وا 
 بشرط القدرة عليه أمًنا للفتنة.

 الخاتمة

اِلَحاُت، وبعد: َتِتمُّ  ِبِنْعَمِتهِ  الاِذي ّللاِ  اْلَحْمدُ    عرض ألهم نتائج البحث وتوصياته. يأتي فيما الصا

: النتائا: -   أوالا

 إلى النتائج التالية: ا البحثمن خالل هذ توصل الباحث 

ي، والزبير دِ على الزبير بن عَ  ه، ومدار أئمة الحديث وعدد منأخرجه اإلمام البخاري  حديث أنس  -1
 ليس له في صحيح البخاري إال هذا الحديث. 

على ثقة ، فالحديث متفق في الصحيحبمنهجه وشرطه   حديث أنسل البخاري في روايته التزم اإلمام -2
 متصل اإلسناد غير مقطوع.هو نقلته، و 
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، وفي رواية بتقوى هللا بالصبر اج وتعديهظلم الحج  له الحديث بعدما نصح من اشتكى  روى أنس  -3
 .والصبر

 . للحديث بترجمة ظاهرة ومطابقة مطابقًة تامة اإلمام البخاري لحديث أنس ترجم  -4

األحوال بتقدم فساد فيه بتغيير الزمان و   النابي  عدُّ من عالمات النبوة، فقد أخبر يُ  حديث أنس  -5
 األعوام.

 والة األمر عليهم واجبات كبيرة، ولهم حق الطاعة والنصرة. -6

إطال  الشر على األزمنة الالحقة، فهذا يخالف الواقع من  استشكل أهل العلم في حديث أنس   -7
لعادل، ويخالف األحاديث الثابتة ا زمن عمر بن عبد العزيز بعد زمن الحجاج الظالم  جهة، حيث جا 

 وأحاديث المهدي. كأحاديث نزول عيسى  ،التي تنبؤ بالخير في آخر الزمان

عن زمن النبوة كلما ازداد شًرا غالًبا، ، فكلما ابتعد الزمان على األكثر األغلب حمل حديث أنس يُ  -8
جال. متفاضلة في الشر تقع في الفترةويحمل على العام المخصوص، فاألزمة ال اج والدا  بين الحجا

 واجب إذا ُقدر على ذلكافر الخروج على ولي األمر العادل حرام باالتفا ، والخروج على الك -9
جب طاعته في غير تمر الظالم أو الفاسق فالراجح أناه ال يجوز، بل ا الخروج على ولي األباالتفا ، أما 

 معصية، واإلنكار عليه والنصح له، والصبر على ظلمه وتعديه. 

ومنها: فهم  ال بد أن تفهم وفق الضوابط العلمية التي قررها أهل التخصص،  النابي  أحاديث  إنا  -10
في فهمها و بجمع األحاديث النبوية الواردة في الموضوع الواحد، فهمها األحاديث في ضو  القرآن الكريم، و 

والترجيح بين مختلف الحديث في ضو  الجمع فهمها ضو  أسباب األحاديث ومالبساتها ومقاصدها، و 
 ، ونحو ذلك. ومشكله

  أوصي في نهاية هذا البحث بأمرين:ثانياا: التوصيات:  -

 ابط فهمها فهًما صحيًحا.وضو  ة النبويةنا توعية الناس بكيفية التعامل مع السُّ  -1

 االهتمام بدراسة األحاديث الثابتة المشكلة في ظاهرها، وبيان الفهم الصحيح لها. -2

 ََربِ  اْلَعاَلِمين ِ ا َيِصُفوَن، َوَسَاٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن، َواْلَحْمُد ّلِلِا َك َربِ  اْلِعزاِة َعما    ُسْبَحاَن َربِ 

 [182-180]الصافات: 
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 المصادر والمراجع
 -، دار الحديثبالماوردي   ، الشهيرالبغدادي   ، ألبي الحسن علي بن محمد البصري  السلطانيةاألحكام  -1

 القاهرة، )بدون تاري (.

، ِرَواَية اْبنه َصالح، تحقيق: عبد هللا ألبي عبد هللا َأْحمد بن محمد بن َحْنَبل الشيباني  األسامي والكنى  -2
 .(م1985 -هـ1406)، 1طالكويت،  -بن يوسف الجديع، مكتبة دار األقصى

، تحقيق: عادل أحمد حابة، ألبي الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسقالني  اإلصابة في تمييز الصا  -3
 .م(1994 -هـ1415، )1طبيروت،  -ب العلمية عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكت

 اليماني   ، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي  األنساب، ألبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني   -4
 (.م1962-هـ1382، )1طدر آباد، حي -وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية

المعروف بالبزار، تحقيق:  البحر الزخار المعروف بمسند البزار، ألبي بكر أحمد بن عمرو العتكي   -5
المدينة  -، مكتبة العلوم والحكمالخالق الشافعي  محفوا الرحمن زين هللا، وعادل بن سعد، وصبري عبد 

 م(.1988 -هـ1409، )1طالمنورة، 

، تحقيق: الدكتور بشار عو اد معروف، دار الغرب ألبي عبد هللا محمد بن أحمد الذهبي  تاري  اإلسالم  -6
 .(م2003 -ه1424) ،1ط بيروت، -اإلسالمي

ناةتحفة األبرار شرح مصابيح  -7 ، تحقيق: لجنة ناصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوي  ، للقاضي السُّ
 .(م2012-هـ1433)مختصة بإشراف نور الدين طالب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، 

، تحقيق وضبط وتصحيح: جماعة من العلما  بإشراف ت، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني  التعريفا -8
 .(م1983-هـ1403، )1ط، بيروت -لميةالناشر، دار الكتب الع

، تحقيق: محمد عوامة، دار تقريب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسقالني   -9
 (.م1986-هـ1406، )1طسوريا،  -الرشيد

، عالم , لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي  عاريفالتوقيف على مهمات الت   -10
 .(م1990-هــ1410)، 1طالقاهرة،  -عبد الخالق ثروت 38الكتب 
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، تحقيق: ، ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني  الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني   -11
 م(.1985-هـ1405، )1طبيروت،  -محمود شكور محمود الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي

وشي  من فقهها وفوائدها، ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين سلسلة األحاديث الصحيحة  -12
 .(م1995 -هـ1415، )1طالرياض،  -والتوزيع ، مكتبة المعارف للنشراأللباني  

، أبو عيسى، تحقيق وتعليق: أحمد محمد ، ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي  سنن الترمذي -13
براهيم عطوة عوض  -، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وا 

 .(م1975-هـ1395، )2طمصر، 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، تحقيق: د.  -14
 م(.1996-هـ1416، )1طالرياض،  -رضا  هللا بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة 

، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف عبد هللا محمد بن أحمد الذهبي   بيالنبال ، ألسير أعالم  -15
 .(م1985-هـ1405)، 3ط بيروت، -الشي  شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة

، ، تحقيق: عبد اللطيف الهميمألبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي  شرح التبصرة والتذكرة  -16
 .(م2002-هـ1423)، 1طبيروت،  -ماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية

، ألبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، المعروف بابن بطال، تحقيق: شرح صحيح البخاري  -17
 (.م2003-هـ1423)، 2طالرياض،  -أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد

، تحقيق: شعيب المعروف بالطحاوي   مد األزدي  شرح مشكل اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن مح -18
 (.م1994-هـ1415) ،1ط، بيروت -األرنؤوط، مؤسسة الرسالة

ألبي بكر  ة، وبليه شروط األئمة الخمسشروط األئمة الستة ألبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي   -19
  .(م1984 -هـ1405)، 1طبيروت،  -، دار الكتب العلميةمحمد بن موسى الحازمي  

، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد ، ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  شعب اإليمان -20
العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 

 (.م2003-هـ1423)، 1ط
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الصبر والثواب عليه، ألبي بكر عبد هللا بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: محمد خير  -21
 (م.1997-هـ1418، )1طبيروت،  -رمضان يوسف، دار ابن حزم

أحمــــــد  ، تحقيق:ري  ــــاد الجوهــــــالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حم -22
 (م1987-هـ1407) ،4طبيروت،  -دار العلم للماليين الغفور عطار،عبد 

، تحقيق: شعيب األرنؤوط، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ألبي حاتم محمد بن حبان التميمي   -23
 .(م1993 -هـ1414)، 2طبيروت،  -مؤسسة الرسالة

وسننه وأيامه(، ألبي  )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  صحيح البخاري   -24
، 1ط،  -، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طو  النجاةعبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري  

 م(.2001-هـ1422)

(، ألبي الحسن صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  -25
، بيروت -لتراث العربيمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيا  ا ، تحقيق:النيسابوري   مسلم بن الحجاج القشيري  

 .)بدون تاري (

)تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس(، ألبي الفضل أحمد بن علي، طبقات المدلسين  -26
 .(م1983-هـ1403)، 1طعمان،  -مكتبة المنار ،القريوتي   م، تحقيق: د. عاصابن حجر العسقالني  

، دار إحيا  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ألبي محمد محمود بن أحمد، بدر الدين العينى   -27
 .، )بدون تاري (بيروت -التراث العربي

 -، دار المعرفةفتح الباري شرح صحيح البخاري، ألبي الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسقالني   -28
 .م(1959-ه1379)بيروت، 

 -، مكتبة التوحيد، تحقيق: سمير أمين الزهيري  م بن حماد الخزاعي المروزي  يْ عَ نُ  ، ألبي عبد هللاالفتن -29
 .م(1991-ه1412)، 1طالقاهرة، 
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، إعداد: د. ، لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  جامع الترمذي   قوت المغتذي على -30
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عبد الرحيم محمد  ، تحقيق:النيسابوري   الكنى واألسما ، ألبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري   -33
 (.م1984-هـ1404، )1ط ،لمنورةبالجامعة اإلسالمية، المدينة ا، عمادة البحث العلمي أحمد القشقري  
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 )بدون تاري (. بيروت -، دار صادر األثير الجزري  

، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد ، ألبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  مجموع الفتاوى  -37
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