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عىل نبيه الكريم وصفيه  وقد امتن اهلل  [ڈ ڎ ڎ] : يقول اهلل

ويدخل فيه احلوض العظيم الذي أخرب عنه النَّبِيُّ  ،وهو اخلري الكثري ،األمني أنه أعطاه الكوثر

رَيُة َشْهر  » :َقاَل ف ،يف وصفه ملسو هيلع هللا ىلص َن اللََّبني  ،َحْوِضي َمسي ْسكي  ،َماُؤُه َأبْيَُض مي
ي
َن امل حُيُه َأْطيَُب مي  ،َوري

 
ي
ََمء ُنُه َكنُُجومي السَّ يَزا

نَْها َفاَل َيْظَمُأ َأبًَدا ،َوكي َب مي بعد أن خيرجوا من  يأتيه الناس ،(1)«َمْن ََشي

 ْبني  َعْبدي  َعنْ ف ويرشب منه املؤمنون ،فيُمنع منه الكافرون واملبتدعون ،اقبورهم عطاش  
ي
 اَّللَّ

َوَأنَا َفَرُطُهْم » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيي  وقال  ،(2)«َأنَا َفَرُطُكْم َعََل احلَْوضي » :ملسو هيلع هللا ىلصَعني النَّبييِّ  ،◙َمْسُعود  

ال   َأََل َليَُذاَدنَّ  ،َعََل احْلَْوضي  رُي الضَّ
َجاٌل َعْن َحْوِضي َكََم ُيَذاُد اْلَبعي  :َفيَُقاُل  ؟َهُلمَّ  َأََل  :ُأنَاديهييمْ  ،ري

ُمْ  ُلوا  َقدْ  إيَّنَّ   َرُسوُل  َبي نَا :َقاَل  ◙ َأنَس   وَعن   ،(3)«ُسْحًقا ُسْحًقا :َفَأُقوُل  ،َبْعَدكَ  َبدَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ

َفاَءة   َفى إِغ  َ َأظ ُهِرَنا إِذ  َأغ  م  َبني  م   ،َذاَت َيو  نَا ،ُثمَّ َرَفَع َرأ َسُه ُمَتَبسِّ   :َفُقل 
ِ
َحَكَك َيا َرُسوَل اّللَّ  ؟َما َأض 

ا ُسوَرة  » :َقاَل  ِحيمِ  ،ُأن ِزَلت  َعََلَّ آنِف  َِن الرَّ ْح   الرَّ
ِ
ِم اّللَّ َ بِس   ڈ ڈ ڎ ڎ] :َفَقَرأ

 َما َأتَْدُرونَ » :َقاَل  ُثمَّ  .«{3-1:الكوثر} [گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ

نَا «؟اْلَكْوَثرُ  ُ  :َفُقل  َلمُ  اّللَّ ُهَو  ،َعَلي ِه َخري   َكثرِي   ،َفِإنَُّه ََن ر  َوَعَدنِيِه َرِّبِّ » :َقاَل  ،َوَرُسوُلُه َأع 

ِقيَاَمةِ  َم ال  تِي َيو  ض  َتِرُد َعَلي ِه ُأمَّ  .(4)«َحو 

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

والصحيح الذي عليه التحقيق  ،مع أن العلمء قد اختلفوا يف هذه املسألة إىل قولني ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 

 ،صاحب احلوض والشفاعة :ولذلك جتد أن العلمء يقولون ؛ملسو هيلع هللا ىلصأن احلوض خاص بمحمد 

 .فيذكروَنا له عىل سبيل اخلصوصية

                                                             
 ْبني  َعْبدي  َعنْ  (،2262)ومسلم  (،9756)البخاري  ،متفق عليه (1)

ي
و اَّللَّ  .¶ َعْمر 

 .(2265)ومسلم  (،9757)البخاري  ،متفق عليه (2)

 .◙ َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  (،246)أخرجه مسلم  (3)

 (.444)أخرجه مسلم  (4)
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  :♫ أخرجه الرتمذيوأما ما 
ي
ُْم َيَتَباَهْوَن » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اَّللَّ ُكلِّ َنبييٍّ َحْوًضا َوإيَّنَّ

إينَّ لي

َدةً  ُْم َأْكَثُر َواري َدةً  ،َأهي  فهو حديث مرسل َل تقوم بمثله  ،(1)«َوإيِّنِّ َأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َواري

 .واهلل أعلم ،حجة

 مَ  نِ ب  َعْن َأنَس  ف ،ومن إليهم ،والرافضة ،كاخلوارج :املبتدعةوقد أنكر احلوض بعض 
 ك  الِ

َياد   :َقاَل  ،◙ ْم  ،َوُهْم َيَتَذاَكُروَن احْلَْوَض  ،َدَخْلُت َعََل اْبني زي  ،َفَلَمَّ َرَأْوِّني َطَلْعُت َعَليْهي

 َما َشَعْرُت َأِّنِّ » :َفُقْلُت  ؟َيا َأنَُس َما َتُقوُل ِفي احْلَْوضي  :َقْد َجاَءُكْم َأنٌَس َفَقاُلوا  :َقاُلوا 
ي
َواَّللَّ

وَن ِفي احْلَْوضي  يُش َحتَّى َأَرى َأْمَثاَلُكْم َتُشك  ينَةي  ،َأعي َدٌة  ،َلَقْد َتَرْكُت َعَجائيَز بيامْلَدي َما ُتَصِّلِّ َواحي

َا  نُْهنَّ َصاَلًة إيَلَّ َسَأَلْت َرَّبَّ
د   َأنْ  مي مَّ َدَها َحْوَض ُُمَ ُد ْبُن احْلَُسْْيي  «ملسو هيلع هللا ىلصُيوري مَّ  ♫َقاَل ُُمَ

نَْدُه َأنَّ  ♫َأََل َتَرْوَن إيَل َأنَسي ْبني َماليك   :َتَعاَل  َّْن َيُشك  ِفي احْلَْوضي إيْذ َكاَن عي
ُب ِمي َيَتَعجَّ

 َ َز َيْسَأْلَن اَّللَّ
ُة َحتَّى إينَّ اْلَعَجائي ُة َواْلَعامَّ  اْْلَاصَّ

ُن بيهي َّا ُيْؤمي
هي  احْلَْوَض ِمي ْن َحْوضي َيُهنَّ مي

َأْن َيْسقي

ُن بياحْلَ  ملسو هيلع هللا ىلص
َّْن ََل ُيْؤمي

 ِمي
ي
ُب بيهي  ،ْوضي َفنَُعوُذ بياَّللَّ ي  ،َوُيَكذِّ ذي يقي بياحْلَْوضي الَّ َن التَّْصدي َوفييََم َذَكْرَناُه مي

 ُ ًدا  َأْعَطاُه اَّللَّ ْكَثاري  ملسو هيلع هللا ىلصَنبييَّنَا ُُمَمَّ  .(2)كيَفاَيٌة َعني اْْلي

  ،◙ وَعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 
ي
ْن َأيَْلةَ » :َقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل ْن َعَدن  ََلَُو  إينَّ َحْوِضي َأبَْعُد مي مي

َن الثَّْلجي  َن اْلَعَسلي بياللََّبني  ،َأَشد  َبيَاًضا مي  الن ُجومي َوإيِّنِّ ََلَُصد  النَّاَس  ،َوَأْحََل مي
ْن َعَددي َوََلنييَُتُه َأْكَثُر مي

هي  ،َعنْهُ  ُجُل إيبيَل النَّاسي َعْن َحْوضي  أَ  :َقاُلوا  «َكََم َيُصد  الرَّ
ي
ُفنَا َيْوَمئيذ  َيا َرُسوَل اهلل َنَعْم » :َقاَل  ؟تَْعري

ا  ُدوَن َعَِّلَّ ُغرًّ
َن اَْلَُممي َتري ََحد  مي يََم َليَْسْت َلي   ،َلُكْم سي

ي
ْن َأثَري اْلُوُضوء ليَْي مي  :واملراد هبم ،(3)«ُُمَجَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصواملتابعة للنبي  ،أهل التوحيد

 » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ،ومن عقيدة أهل السنة واجلمعة أن احلوض موجود اآلن
ي
َوإيِّنِّ َواَّللَّ

َرةَ  ،(4)«ََلَنُْظُر إيَل َحْوِضي اَْلنَ    َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل  ،◙ وَعن  َأِِّب ُهَري 
ِ
َما َبْْيَ َبيْتيي » ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ

َياضي اجلَنَّةي  ْن ري ي َرْوَضٌة مي نََْبي ي َعََل َحْوِضي  ،َومي نََْبي  .(7)«َومي

ا هلل  :َأْي  [ڑ ژ ژ]  .وهذه املنحة الرفيعة ،عىل هذه العطية هلالج لجشكر 

 :وقال، وقيل صالة العيد ،والصالة هي املعروفة برشوطها وأركاَنا [ژ ژ]

 ،وحفظه من كل ما يؤذيه ،قد أحاط به ورعاه ليبني أن اهلل  ؛هلل :ومل يقل [ژ]

                                                             
 (.2443)برقم  (1)

 (.838) «الرشيعة لآلجري» (2)

 (.245)أخرجه مسلم  (3)

ر  َعْن ُعْقَبَة  (،2269)ومسلم  (،1344)البخاري  ،متفق عليه (4)  ◙. ْبني َعامي

 (.1361)ومسلم  (،1169)البخاري  ،متفق عليه (7)
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 .وهو املستحق للعبادة ،▐فالرب هو احلافظ 

والوفاء بالنذور  ،والعقيقة ،واألضحية ،كاهلدي :تقرب إليه بأنواع النحر :َأْي  [ڑ]

بالنحر إال بم كان من هبيمة  فال يتقرب إىل اهلل  ،ويكون من هبيمة األنعام ،وغري ذلك

 ،وال أضحية ،وال هدي ،وما سوى ذلك ال يصح ال يف عقيقة ،واإلبل ،والغنم ،البقر :األنعام

 ې ې] :وقد قال اهلل  ،اح اهلل وأحلأو غري ذلك مما أب ،حتى لو كان غزاال  أو أيال  

 .{33:احلج} [وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

ُ َمْن َذَبَح » :ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ ولذلك قال النَّ  ؛ومن أعظم العبادات النحر   ليَغرْيي  َلَعَن اَّللَّ
ي
وقال  ،(1)«اَّللَّ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ] :اهلل 

عتبات القبور متقربني إىل فالذين ينحرون عىل  ،{163-161:األنعام} [ې ې ې ۉ

وكذلك السحرة الذين  ،ألَنم ذبحوا ونحروا لغري اهلل ؛أرباب تلك القبور خمالفني هلذه اآلية

فهذا رشك أكرب خمرج  ،يذبحون وال يسمون اهلل عىل ذبائحهم متقربني هبا إىل اجلن والشياطني

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] :قال تعاىل ،من امللة خُيلد صاحبه يف نار جهنم إن مات عليه

ويدخل يف ذلك  .{31:املائدة} [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ويسموَنا  ؛الذبيحة املشهورة يف البالد اليمنية التي يذبحوَنا لإلصالح بني الناس ،اهلجر

يف  ،فينبغي للناس أن يتقوا اهلل  ،باهلجر أو القصد فإن هذا دائر بني البدعة والرشك

 .واألول أوىل ،وقيل النحر هو ضم اليدين إىل الصدر ،عليهم هلالج لجاجتناب ما يسخط اهلل 

وقد جاء يف سبب  ،املقطوع ،[ک ک]إن مبغضك يا حممد  :َأْي  [ک ک]

وال  ،ال وارث له ،املقطوع :َأْي  ،حممد األبرت :أَنم قالوا فيه ،هذه اآلية حديث ال يثبتنزول 

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصأن األبرت هو شانئ النبي  فأخرب اهلل  ،معني

فاملتمسك بالسنة غري مقطوع وإن قل نارصوه وكثر  ،السورة وعد ووعيدويف هذه 

وعظم  ،هووإن كثر ماله وتابع ،هو املقطوع كائن ا من كان ملسو هيلع هللا ىلصواملخالف لسنة النبي  ،معادوه

وسادات  ،إَنم سادات قريش ؟يف أول البعثة ملسو هيلع هللا ىلصمن الذي عادى النبي  !فانظروا ،شأنه

وغري ذلك من التسميات التي  ،وباليتيم ،باملذمم :كان يسمى عندهم ملسو هيلع هللا ىلصوحممد  ،العرب

ا بالقتل ،يتنقصونه هبا وسلم  ،والعذاب املهني يف الدنيا واآلخرة ،واهللكة ،فُقطعوا مجيع 

                                                             
ِّ ْبني َأِبي َطاليب   (،1658)أخرجه مسلم  (1)

 .◙ َعْن َعِّلي

 (.8/744) «تفسري ابن كثري» انظر (2)
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 .وأقام هلم امللة ،وأصحابه رضوان اهلل عليهم حتى أتم اهلل هلم الدين ملسو هيلع هللا ىلص حممد

وخمالفوا  ،ون إىل املرادهم الواصل ملسو هيلع هللا ىلصمتابعوا النبي  وهكذا يف كل وقت وحني جتد أن

وإنم  ،فإياك واحتقار أهل الصالح مهم كان احلال ،هم املقطوعون املبتورون ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ◙ َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ ف ،يكون للمبتعد عن طريق الصالح اَلحتقار

ليُكمْ » ُكْم َوَأْمَوا فكم من إنسان  ،(1)«َوَلكيْن َينُْظُر إيَل ُقُلوبيُكْم َوَأْعََمليُكمْ  ،إينَّ اهلَل ََل َينُْظُر إيَل ُصَوري

ولو كانت النظرة إىل اجلمل  ،وكم من إنسان مجيل املنظر قبيح املخرب ،قبيح املنظر مجيل املخرب

 .لكن النظرة إىل اإليمن ،لربم كان كثري من الكفار هم أصحاب العلو والرفعة

أيدخل اهلل  :ملا وقع يف الردة قال ،اهلل القصيمي ذلك املخذول عبدوتأمل إىل ما وقع به 

 ؟!!مجيالت لبنان النار ويدخل عجائز نجد اجلنة 

 .به من رشط صالح الظاهر والباطن ألنه نظر إىل الظاهر وترك ما أخرب اهلل 
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 .(2794)أخرجه مسلم  (1)


