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[ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ]
يقول اهلل [ :ﮆ ﮇ ﮈ] وقد امتن اهلل  عىل نبيه الكريم وصفيه
األمني أنه أعطاه الكوثر ،وهو اخلري الكثري ،ويدخل فيه احلوض العظيم الذي أخرب عنه النَّبِ ُّي
اؤه َأبي ُض يمن ال َّلب ين ،و يرحيه َأ ْطيب يمن امليس ي
ي
ي
ك،
ﷺ يف وصفه ،ف َق َالَ « :ح ْوِض َمس َري ُة َش ْهرَ ،م ُ ُ ْ َ
َ َ َ ُُ َ ُ َ ْ
ي
الس ََم يءَ ،م ْن َ ي
َش َب يمن َْها َف َ
ال َي ْظ َم ُأ َأبَدً ا»( ،)1يأتيه الناس بعد أن خيرجوا من
َوك َيزا ُن ُه َكن ُُجو يم َّ
ي
اَّللي ْب ين
قبورهم عطاشا ،فيُمنع منه الكافرون واملبتدعون ،ويرشب منه املؤمنون ف َع ْن َع ْبد َّ
َم ْس ُعود ◙َ ،ع ين النَّبي ِّي ﷺَ « :أنَا َف َر ُطك ُْم َع ََل احلَ ْو ي
ض»( ،)2وقال النَّبيي ﷺَ « :و َأنَا َف َر ُط ُه ْم
الضالُ ،أن ي
احلَ ْو ي
َع ََل ْ
َادهيي ْمَ :أ ََل َه ُل َّم؟ َف ُي َق ُال:
ضَ ،أ ََل َل ُي َذا َد َّن ير َج ٌال َع ْن َح ْو يِض ك َََم ُي َذا ُد ا ْل َب يع ُري َّ
ول ِ
إي ََّّن ُ ْم َقدْ َبدَّ ُلوا َب ْعدَ َكَ ،ف َأ ُق ُ
اّلل ﷺ
ولُ :س ْح ًقا ُس ْح ًقا»(َ ،)3
وعن َأنَس ◙ َق َالَ :بينَا َر ُس ُ َّ
َك َيا َر ُس َ
ني َأظ ُه ِرنَا إِذ َأغ َفى إِغ َفا َءةُ ،ث َّم َر َف َع َرأ َس ُه ُم َت َب ِّسمَ ،ف ُقلنَاَ :ما َأض َحك َ
اّلل ِ؟
ات َيوم َب َ
َذ َ
ول َّ
َق َالُ « :أن ِز َلت ع ََل آنِفا سورةَ ،ف َقرأ َ بِس ِم ِ
الر ِحي ِم[ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
َّ
الرْح َِن َّ
اّلل َّ
َ
ُ َ
َ َّ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ] {الكوثرُ .»}3-1:ث َّم َق َالَ « :أتَدْ ُر َ
ون َما
اّلل َو َر ُسو ُل ُه َأع َل ُمَ ،ق َالَ « :ف ِإ َّن ُه ََنر َوعَدَ نِ ِيه َر ِِّّب َ ،ع َلي ِه َخري كَثِريُ ،ه َو
ا ْلك َْو َث ُر؟» َف ُقلنَاُ َّ :
َحوض ت َِر ُد َع َلي ِه ُأ َّمتِي َيو َم ال ِقيَا َم ِة»(.)4

فالكوثر َنر يف اجلنة يمد منه احلوض الذي هو يف عرصات القيامة ،واحلوض خاص

بالنبي ﷺ مع أن العلمء قد اختلفوا يف هذه املسألة إىل قولني ،والصحيح الذي عليه التحقيق
أن احلوض خاص بمحمد ﷺ؛ ولذلك جتد أن العلمء يقولون :صاحب احلوض والشفاعة،
فيذكروَنا له عىل سبيل اخلصوصية.
ي
اَّللي ْب ين َع ْمرو ¶.
( )1متفق عليه ،البخاري ( ،)9756ومسلم (َ ،)2262ع ْن َع ْبد َّ
( )2متفق عليه ،البخاري ( ،)9757ومسلم (.)2265
( )3أخرجه مسلم (َ ،)246ع ْن َأ يِب ُه َر ْي َر َة ◙.
( )4أخرجه مسلم (.)444

ﰸﱖﮌë

]3-1[ :

241

ول ي
ي
اه ْو َن
اَّلل ﷺ« :إي َّن لك ُِّل نَبي ٍّي َح ْو ًضا َوإي ََّّنُ ْم َي َت َب َ
وأما ما أخرجه الرتمذي ♫َ :ق َال َر ُس ُ َّ
َأهيُ ْم َأ ْك َث ُر َو يار َد ًةَ ،وإي ِِّّن َأ ْر ُجو َأ ْن َأك َ
ُون َأ ْك َث َر ُه ْم َو يار َد ًة»( ،)1فهو حديث مرسل َل تقوم بمثله
حجة ،واهلل أعلم.

وقد أنكر احلوض بعض املبتدعة :كاخلوارج ،والرافضة ،ومن إليهم ،ف َع ْن َأنَس ب ِن َمال ِك
◙َ ،ق َالَ :د َخ ْل ُت َع ََل ا ْب ين يز َياد َ ،و ُه ْم َيت ََذاك َُر َ
ون ْ
احلَ ْو َض َ ،ف َل ََّم َر َأ ْو يِّن َط َل ْع ُت َع َل ْي يه ْم ،
ض؟ َف ُق ْلت« :و ي
احلَ ْو ي
َقا ُلوا َ :قدْ َجا َءك ُْم َأن ٌَس َف َقا ُلوا َ :يا َأن َُس َما َت ُق ُ
ول يِف ْ
ت َأ ِِّّن
اَّلل َما َش َع ْر ُ
ُ َ َّ
ْت َعج يائ َز بيا ْمل يَدين يَة  ،ما تُص ِِّّل و ي
احلَ ْو ي
يش َحتَّى َأ َرى َأ ْم َثا َلك ُْم ت َُشك َ
ون يِف ْ
َأ يع ُ
احدَ ٌة
َ َ َ
ض َ ،ل َقدْ ت ََرك ُ َ
يمن ُْه َّن َص َال ًة إي ََّل َس َأ َل ْت َر ََّّبا َ أ ْن ُي ي
احلُ َس ْ ي
ور َد َها َح ْو َض ُُم ََّمد ﷺ» َق َال ُُم ََّمدُ ْب ُن ْ
ْي ♫
َ
ي
ي
ي
ي
احلَ ْو ي
َت َع َالَ :أ ََل ت ََر ْو َن إي َل َأن ي
ض إي ْذ ك َ
ب ِمَّ ْن َي ُشك ِف ْ
َان عنْدَ ُه َأ َّن
َس ْب ين َمالك ♫ َي َت َع َّج ُ
ي
احلَ ْو َض يِمَّا ُي ْؤ يم ُن بي يه ْ
ْ
اَّلل َ أ ْن َي ْس يق َي ُه َّن يم ْن َح ْو يض يه
اْلَ َّ
اص ُة َوا ْل َع َّام ُة َحتَّى إي َّن ا ْل َع َجائ َز َي ْس َأ ْل َن َّ َ
ي
احلَ ْو ي
احلَ ْو ي
ضَ ،و ُيك َِّذ ُب بي يهَ ،و يف َيَم َذك َْرنَا ُه يم َن الت َّْص يد ييق بي ْ
اَّلل يِمَّ ْن ََل ُي ْؤ يم ُن بي ْ
ض ا َّل يذي
ﷺ َفنَ ُعو ُذ بي َّ
اَّلل  نَبي َّينَا ُُم ََّمدً ا ﷺ كي َفا َي ٌة َع ين ْ ي
اْل ْك َث يار(.)2
َأ ْع َطا ُه َّ ُ
وع ْن َأ يِب ُه َر ْي َر َة ◙َ ،أ َّن َر ُس َ
ول اهللي ﷺَ ،ق َال« :إي َّن َح ْو يِض َأبْ َعدُ يم ْن َأيْ َل َة يم ْن عَدَ ن ََل ُ َو
َ
ي
ي
ي
ي
َأ َشد بي ً ي
َّاس
اضا م َن ال َّث ْلجي َ ،و َأ ْح ََل م َن ا ْل َع َس يل بيال َّل َب ينَ ،و ََلن َي ُت ُه َأ ْك َث ُر م ْن عَدَ د الن ُجو يم َوإي ِِّّن ََلَ ُصد الن َ
ََ
ي
ي
ي
ي
ي
الر ُج ُل إبي َل الن ي
َّاس َع ْن َح ْوضه» َقا ُلوا َ :يا َر ُس َ
ول اهلل َأتَ ْع ير ُفنَا َي ْو َمئذ؟ َق َالَ « :ن َع ْم
َعنْ ُه ،ك َََم َي ُصد َّ
ون ع َِّل ُغرا ُُ ،مَجليْيَ يمن َأث يَر ا ْلوض ي
ي
ي
ي
وء»( ،)3واملراد هبم:
ُ ُ
ْ
َّ
َلك ُْم س َيَم َليْ َس ْت َلَ َحد م َن ْاَلُ َم يم ت يَر ُد َ َ َّ ًّ
أهل التوحيد ،واملتابعة للنبي ﷺ.

ومن عقيدة أهل السنة واجلمعة أن احلوض موجود اآلن ،قال النبي ﷺ« :وإيِّن واَّلل ي
َ ِّ َ َّ
ول ِ
ي
ْي َبيْتيي
اّلل ﷺ « َما َب ْ َ
ََلَنْ ُظ ُر إي َل َح ْوِض ْاَل َن»( ،)4و َعن َأ ِِّب ُه َري َر َة ◙َ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ َّ
َو يمن َ يَْبي َر ْو َض ٌة يم ْن ير َي ي
اض اجلَن يَّةَ ،و يمن َ يَْبي َع ََل َح ْو يِض»(.)7
[ﮊ ﮋ ﮌ] َأ ْي :شكرا هلل ﷻ عىل هذه العطية ،وهذه املنحة الرفيعة.

[ﮊ ﮋ] والصالة هي املعروفة برشوطها وأركاَنا ،وقيل صالة العيد ،وقال:
[ﮋ] ومل يقل :هلل؛ ليبني أن اهلل  قد أحاط به ورعاه ،وحفظه من كل ما يؤذيه،
( )1برقم (.)2443
(« )2الرشيعة لآلجري» (.)838
( )3أخرجه مسلم (.)245
ي
َن ع ُْق َب َة ْب ين عَامر ◙.
( )4متفق عليه ،البخاري ( ،)1344ومسلم ( ،)2269ع ْ
( )7متفق عليه ،البخاري ( ،)1169ومسلم (.)1361
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فالرب هو احلافظ ▐ ،وهو املستحق للعبادة.
[ﮌ] َأ ْي :تقرب إليه بأنواع النحر :كاهلدي ،واألضحية ،والعقيقة ،والوفاء بالنذور
وغري ذلك ،ويكون من هبيمة األنعام ،فال يتقرب إىل اهلل  بالنحر إال بم كان من هبيمة
األنعام :البقر ،والغنم ،واإلبل ،وما سوى ذلك ال يصح ال يف عقيقة ،وال هدي ،وال أضحية،
حتى لو كان غزاال أو أيال ،أو غري ذلك مما أباح اهلل وأحل ،وقد قال اهلل [ :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ] {احلج.}33:
اَّلل َم ْن َذ َب َح ل ي َغ ْ ي
اَّلل ي»( ،)1وقال
ري َّ
ومن أعظم العبادات النحر؛ ولذلك قال النَّبِ ُّي ﷺَ « :ل َع َن َّ ُ
اهلل [ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] {األنعام ،}163-161:فالذين ينحرون عىل عتبات القبور متقربني إىل
أرباب تلك القبور خمالفني هلذه اآلية؛ ألَنم ذبحوا ونحروا لغري اهلل ،وكذلك السحرة الذين
يذبحون وال يسمون اهلل عىل ذبائحهم متقربني هبا إىل اجلن والشياطني ،فهذا رشك أكرب خمرج
من امللة ُخيلد صاحبه يف نار جهنم إن مات عليه ،قال تعاىل[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] {املائدة .}31:ويدخل يف ذلك
اهلجر ،الذبيحة املشهورة يف البالد اليمنية التي يذبحوَنا لإلصالح بني الناس؛ ويسموَنا
باهلجر أو القصد فإن هذا دائر بني البدعة والرشك ،فينبغي للناس أن يتقوا اهلل  ،يف
اجتناب ما يسخط اهلل ﷻ عليهم ،وقيل النحر هو ضم اليدين إىل الصدر ،واألول أوىل.
[ﮎ ﮏ] َأ ْي :إن مبغضك يا حممد [ﮐ ﮑ] ،املقطوع ،وقد جاء يف سبب
نزول هذه اآلية حديث ال يثبت ،أَنم قالوا فيه :حممد األبرتَ ،أ ْي :املقطوع ،ال وارث له ،وال
معني ،فأخرب اهلل  أن األبرت هو شانئ النبي ﷺ(.)2
ويف هذه السورة وعد ووعيد ،فاملتمسك بالسنة غري مقطوع وإن قل نارصوه وكثر
معادوه ،واملخالف لسنة النبي ﷺ هو املقطوع كائنا من كان ،وإن كثر ماله وتابعوه ،وعظم
شأنه ،فانظروا! من الذي عادى النبي ﷺ يف أول البعثة؟ إَنم سادات قريش ،وسادات
العرب ،وحممد ﷺ كان يسمى عندهم :باملذمم ،وباليتيم ،وغري ذلك من التسميات التي
يتنقصونه هبا ،ف ُقطعوا مجيعا بالقتل ،واهللكة ،والعذاب املهني يف الدنيا واآلخرة ،وسلم
ي
َِّل ْب ين َأ يِب َطاليب ◙.
( )1أخرجه مسلم (َ ،)1658ع ْن ع ِّ
( )2انظر «تفسري ابن كثري» (.)744/8
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حممد ﷺ وأصحابه رضوان اهلل عليهم حتى أتم اهلل هلم الدين ،وأقام هلم امللة.
وهكذا يف كل وقت وحني جتد أن متابعوا النبي ﷺ هم الواصلون إىل املراد ،وخمالفوا
النبي ﷺ هم املقطوعون املبتورون ،فإياك واحتقار أهل الصالح مهم كان احلال ،وإنم
اَلحتقار يكون للمبتعد عن طريق الصالح ،ف َع ْن َأ يِب ُه َر ْي َر َة ◙ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ﷺ:
اهلل ََل َينْ ُظ ُر إي َل ُص َو يرك ُْم َو َأ ْم َواليك ُْمَ ،و َل يك ْن َينْ ُظ ُر إي َل ُق ُلوبيك ُْم َو َأ ْع ََمليك ُْم»( ،)1فكم من إنسان
«إي َّن َ
قبيح املنظر مجيل املخرب ،وكم من إنسان مجيل املنظر قبيح املخرب ،ولو كانت النظرة إىل اجلمل
لربم كان كثري من الكفار هم أصحاب العلو والرفعة ،لكن النظرة إىل اإليمن.
وتأمل إىل ما وقع به ذلك املخذول عبد اهلل القصيمي ،ملا وقع يف الردة قال :أيدخل اهلل
 مجيالت لبنان النار ويدخل عجائز نجد اجلنة؟!!
ألنه نظر إىل الظاهر وترك ما أخرب اهلل  به من رشط صالح الظاهر والباطن.
ل
وا حمد لله رب العالمين.

t

( )1أخرجه مسلم (.)2794
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