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 "َقبَمها َهانبي   َقبَض  ة  ُأم   رحمةَ  َتَعاَلى اهلل َأرادَ  ِإذا" :-رضي اهلل عنه- األشعري موسى َأبي حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 :أما بعد ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

-    عن النبي  :-رضي اهلل عنو-وىو حديث أبي موسى األشعري  ،باب الرجاءفيذا ىو الحديث األخير في 
 ،ًطا وسمًفا بين يدييار  فجعمو ليا ف   ،يا قبمياقبض نبي   أمة   إذا أراد اهلل تعالى رحمة  ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم

ذا أراد ىمكة    (1)((وعصوا أمره ،حين كذبوهكيا بيالو فأقر عين   ،فأىمكيا وىو حي ينظر ،يا حيعذبيا ونبي   أمة   وا 
 .رواه مسمم

أن األمم التي أىمكيا  :بمعنى ((إذا أراد اهلل تعالى رحمة أمة قبض نبييا قبميا)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قولو 
-أمر نوًحا  ،األنبياء والمرسمين -عز وجل-كما أمر اهلل  ،تكون متقدمة عمى نبييا في اليالك -عز وجل-اهلل 

 -عز وجل-ثم بعد ذلك أغرق اهلل  ،ومن معو من أىل اإليمان ،أن يركب في السفينة -اهلل عميو وسممصمى 
 ،وأىمك الكفار ،فقد نجى ىؤالء األنبياء ،وقوم لوط ،وقوم صالح ،وىكذا حينما أىمك اهلل تعالى قوم ىود ،الباقين

وليس المقصود بذلك أنو  ،يا متقدًما عمييارحمة أمة كان نبي -عز وجل-فإذا أراد اهلل  ،وبقي أنبياؤىم بعدىم
نما المقصود ،يكون متقدًما عمى جميع األفراد وأما  ،األمة بكامميا ،ىذا ىو المراد ،أال تذىب األمة برمتيا قبمو :وا 

رضي اهلل -كعثمان بن مظعون  ،مات جماعة من الصحابة ،كما ىو حاصل ،قد يموت بعضيم األفراد فإنو
 .عميو وسمم صمى اهلل-وغيره قبل النبي  ،-عنو
 :يعني ،ط يقال في الذي يتقدم إلى الحياضر  وأصل الف   ،متقدًما :يعني ((ًطاقبض نبييا قبميا فجعمو ليا فر  )) :قال
حتى إذا  ،ويصمح ليم الحياض ،يصمح ليم الدالءأن من أجل  ،المسافرين إلى حياض الماء يتقدمالناس، و  يتقدم

 .ًطا ليم بيذا االعتبارفإذا سبقيم نبييم يكون فر   ،وصموا إلييا وجدوىا مييأة
صمى اهلل عميو -النبي و  ،بعد ذلك الحوض -صمى اهلل عميو وسمم-ون عميو د  ر  في   ،((وسمًفا بين يدييا)) :قال

فاصبروا حتى تمقوني عمى )) ،استئثاًرا بالمال والدنيا :يعني ،(2)((إنكم ستمقون بعدي أثرة)) :قال لألنصار -وسمم
 .(3)وأنو يعرفيم ،-عميو الصالة والسالم-حوضو  د  ر  أن أمتو ت   -صمى اهلل عميو وسمم-وأخبر  ،((الحوض

ذا أراد اهلل ىمكة أمة عذبيا ونبييا حي)) :قال وىذا أبمغ ما  ،((و بيالكيافأقر عين   ،فأىمكيا وىو حي ينظر ،وا 
 عمى بني إسرائيل -عز وجل-وليذا لما امتن اهلل  ؛والتشفي من الكافرين الظالمين المكذبين ،يكون في قرة العين

وعدوىم  فاليالك قد يحصل ليم ،[55: البقرة] {َتْنُظُرونَ  َوَأْنُتمْ  ِفْرَعْونَ  آلَ  َوَأْغَرْقَنا َفَأْنَجْيَناُكمْ }: قال بعدما أنجاىم
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ىمكوا وىو يشاىد  لكن إذا ،قد يكون ىالكيم في مكان بعيد ،فال يحصل لو التشفي الكامل ،يراىم ال عنيمبعيد 
ال بآفة  :يعني ،إذا كان ىالك ىذا العدو عمى أيدييم :وأبمغ من ذلك ،ىمكتيم فإن ذلك يكون فيو قرة العين

 َعَمْيِهمْ  َوَيْنُصْرُكمْ  َوُيْخزِِهمْ  ِبَأْيِديُكمْ  الم هُ  ُيَعذِّْبُهمُ  ُهمْ َقاِتُمو } :-تبارك وتعالى-وليذا قال اهلل  ؛سماوية مثاًل تنزل بيم
  .[14: التوبة] {ُمْؤِمِنينَ  َقْوم   ُصُدورَ  َوَيْشفِ 

األقرب  ؟ما عالقة ىذا الحديث بباب الرجاء ؟الشاىد ىنا في إيراد ىذا الحديث في باب الرجاءما  ،عمى كل حال
 -صمى اهلل عميو وسمم-أن ىذه األمة لما كان نبييا  :-إن شاء اهلل ةظاىر  وىي- ،-أعمم واهلل تعالى-أن العالقة 

ال  ،ىمكتيا -عز وجل-د اهلل ر  لم ي   ،فيي أمة مرحومة ،بيذا االعتبارمرحومة قد قبض وتوفي قبميا كانت أمة  وا 
دل  ،وبقيت ىذه األمة ،-وسممصمى اهلل عميو -فمما قبض رسول اهلل  ،-ونبييا حيأىمكيا - ،لعذبيا ونبييا حي

واهلل - ولكن ىذا ظاىر من الحديث ،ومن أىل العمم من يقول غير ىذا، ذلك عمى أن اهلل أراد بيذه األمة الرحمة
ذا كان كذلك ،يذه أمة مرحومةف ،ألدنى نظر وتأمل -تعالى أعمم فإن الرجاء إنما  ،فيذا يبعث عمى الرجاء ،وا 

وأن يتوالنا  ،أن يرحمنا جميًعا -عز وجل-فنسأل اهلل  ،نوىا وقربيا من العبادوبد ،يكون برؤية دالئل الرحمة
 واشف   ،الميم ارحم موتانا ،وما فعل السفياء منا ،وأال يؤاخذنا بذنوبنا ،وألطافو ،وأن يعاممنا بإحسانو ،بعفوه

وصمى اهلل  ،وإلخواننا المسممين ،ولوالدينا ،الميم اغفر لنا ،واجعل آخرتنا خيًرا من دنيانا ،مبتالنا وعاف   ،مرضانا
 ، وصحبو.وآلو ،عمى نبينا محمد


